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1. Johdanto 

Lappeenrannan Haapajärvi on Rakkolanjoen yläjuoksulla sijaitseva rehevä järvi, jonka 

valuma-alue on melko suuri. Haapajärvi on Etelä-Karjalan tunnetuimpia lintujärviä. 

Haapajärvi otettiin valtakunnallisesti arvokkaana kohteena mukaan vuonna 1982 

vahvistettuun valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (Komiteanmietintö 1981:82). 

Haapajärvi on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin (79/409/ETY) 

mukaisena SPA-alueena. Alueella on tarkoitus suojella sen linnustoa elinympäristöineen, 

erityisesti lintudirektiivin liitteen I lintuja. Natura 2000 -alue käsittää koko Haapajärven, ja 

sen pinta-ala on 221 hehtaaria. Alueen luontoarvojen suojelu Natura 2000 -ohjelmassa 

toteutetaan vesilain keinoin, joten aluetta ei ole suojeltu luonnonsuojelualueena. 

Haapajärvi on hypereutrofinen järvi, jonka linnusto on 1990-luvulta lähtien taantunut 

pitkälle edenneen rehevöitymisen seurauksena. Järveä on rehevöittänyt ennen muuta 

Rakkolanjokea pitkin tullut kuormitus. Ravinteet ovat olleet peräisin peltovaltaiselta 

valuma-alueelta, Lappeenrannan kaupungin jätevedenpuhdistamolta, lakkautetulta 

kaatopaikalta sekä kalkkilouhokselta. 

Haapajärven kunnostuksiin liittyen alueella on tehty 2000-luvulla useita selvityksiä ja 

suunnitelmia, joihin lukeutuvat mm. sekä Natura-arvioinnit vuosina 2006, 2007 ja 2008 

että kalaston hoidon ja käytön suunnitelma vuonna 2015. Varsinaista hoidon ja käytön 

yleissuunnitelmaa ei alueelle kuitenkaan ole tehty. Osana PISARA-hanketta laadittiin tämä 

Haapajärven hoito- ja käyttösuunnitelma (HKS), jossa kootaan alueelta kerätty tieto ja sen 

pohjalta tehdyt hoito- ja käyttösuositukset yhdeksi paketiksi. PISARA-hanke on 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima kolmivuotinen vesienhoitoon- ja 

kunnostukseen keskittyvä yleishyödyllinen kehittämishanke, joka on saanut EU:n 

Maaseuturahastolta rahoitusta vuosille 2015–2018. 

Haapajärven HKS-hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet Lappeenrannan seudun 

ympäristötoimesta ympäristöpäällikkö Ilkka Räsänen ja projektikoordinaattori Raija Aura 

sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ylitarkastaja Visa Niittyniemi ja biologi Simo 

Jokinen. Faunaticassa raportin laadinnasta ovat vastanneet biologit Aapo Ahola, Pertti 

Koskimies ja Elina Manninen sekä limnologi Mari-Anna Närhi. 
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. 
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1.1. Hoito- ja käyttösuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet 

Haapajärven alueen hoidon ja käytön suunnittelussa keskeisinä lähtökohtina ovat sekä 

alueen virkistyskäyttö että luontoarvot. Samalla kun alueen arvoa valtakunnallisesti 

merkittävänä linnustoalueena pyritään vaalimaan ja kohentamaan, yritetään myös parantaa 

alueen virkistyksellistä arvoa. Alueen asukkaiden ja muiden käyttäjien näkemykset ovat 

tässä keskeisiä suunnittelun lähtökohtana. Samanaikaisesti on kuitenkin muistettava, että 

suunnitelma pohjautuu myös luonnontieteelliseen taustatietoon ja suojelubiologiaan. 

Suunnitelma on siis asiantuntija-arvio, jossa eri tavoitteita ja näkemyksiä on pyritty 

sovittamaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla, samalla täyttäen lainsäädännön 

velvoitteet. 

Lainsäädännöllisesti kaikkein merkittävimmin alueen suunnittelua ohjaa 

luonnonsuojelulaki ja siinä erityisesti pykälät 64 a §, jonka mukaan Natura 2000 

-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa 

merkittävästi heikentää, sekä 68 §, jonka mukaan viranomaisten tulee edistää alueen 

suojelun perusteena olevien luontotyyppien ja lajien ekologisia vaatimuksia vastaavia, 

niiden säilyttämiseen,  lisäämiseen tai parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

Haapajärven tilan parantamisessa keskeinen tekijä on se, että järven voimakkaan 

rehevöitymiskehityksen syynä ovat Rakkolanjokea pitkin järveen tulevat ravinteet, 

erityisesti Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamon purkuputkesta sekä 

hajakuormituksena maatalousvaltaiselta valuma-alueelta. Valuma-alueella myös 

metsätalousalueilta, mukaan lukien suo-ojituksista, tulee järveen ravinteita. 

Tässä suunnitelmassa kuitenkin käsitellään lähtökohtaisesti vain niitä toimia, jotka ovat 

toteutettavissa itse Haapajärven Natura-alueella ja sen rajojen välittömässä läheisyydessä. 

Rehevöitymisen syihin puuttumisessa sen sijaan keskeisiä ovat valuma-aluetta koskevat 

suunnitelmat ja päätöksenteko (ks. myös luku 1.2.). Merkittäviä parannuksia järven 

ekologiseen tilanteeseen on saavutettavissa vain keinoilla, jotka vähentävät ravinnepäästöjä 

järven valuma-alueella. 

Haapajärven Natura-alueella voidaan kuitenkin toteuttaa eräitä toimenpiteitä, joilla järven 

virkistyskäyttökelpoisuutta ja luonnonsuojelullista arvoa voidaan jossain määrin parantaa, 

vaikka nämä toimet eivät poistakaan tilanteen alkusyytä, liiallista ravinnekuormaa. Tässä 

raportissa esitetään suunnitelma näistä hoitotoimista tuleville vuosille. Suunnitelmalla on 

pyritty luomaan alueen käytölle sellaiset raamit, joiden sisällä voidaan toimia luonto- tai 

virkistysarvoja vaarantamatta. 

1.2. Viimeaikaiset ja käynnissä olevat hankkeet ja suunnitelmat 

Vuonna 2015 on valmistunut Haapajärven kalastonhoitoa koskeva hoito- ja 

käyttösuunnitelma, joka käsittelee Haapajärven kalaston, kalastuksen ja vesistön 

perustietoja ja tavoitteita ja toimenpiteitä Haapajärven kehittämiseksi erityisesti 

kalastonhoidon näkökulmasta (Karels 2016). Näin ollen kalaston hoito on jätetty tässä 

raportissa tarkastelun ulkopuolelle. 
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Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimana on myös 

valmisteilla Kaakkois-Suomen Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelma, joka on 

nimensä mukaisesti Natura-alueita yleisemmin koskeva suunnitelma. 

Muita Haapajärveen liittyviä ohjelmia ja suunnitelmia ovat erityisesti lintujärjestöjen 

(BirdLife Suomi ja sen alajärjestöt) koordinoimat linnustoalueiden kartoitusohjelmat: 

valtakunnallisesti (FINIBA) sekä maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden (MAALI) 

listaus. Haapajärvi kuuluu sekä FINIBA- että MAALI-alueisiin. 

1.2.1. Haapajärven tilapäinen kuivatus vuosina 2011–2012 

Jätevesien johtamisen ympäristöluvan ehtoihin liittyen Haapajärvellä on toteutettu vuosina 

2011−2012 kunnostushanke, jossa koko järvi kuivatettiin tilapäisesti. Tähän liittyen 

rakennettiin penkereitä, perattiin Rakkolanjokea ja rakennettiin ohitusuoma ja  järvialueelle 

kuivatusuomia. Vedenkorkeuden painovoimainen lasku aloitettiin vuonna 2011 ja sitä 

tehostettiin pumppaamalla vuonna 2012. Kesäkuussa 2012 vedenpintaa laskettiin 

poikkeuksellisesti vielä lupapäätöksessä määriteltyä tasoa (+42,60 mpy) alemmaksi. 

Kuivatushankkeen yhteydessä vuosina 2008–2015 on toteutettu myös alueen eliöstön, 

erityisesti linnuston, kasvillisuuden ja viitasammakon seurantaa sekä toimenpiteiden 

vaikutusarviointia (Aalto & Kuitunen 2008, Ympäristösuunnittelu Enviro 2008, Karels 

2012, Kuitunen 2012, 2013a, b, 2014). Näiden seurantojen tulokset ovat olleet myös tämän 

suunnitelman keskeisenä lähtökohtana (ks. luku 2.1.). 

Kuivatushankkeesta saadut kokemukset ja seurantatulokset ovat osoittaneet, että 

kuivatushanke ei ole panostuksiinsa nähden tuottanut kovin merkittäviä tai pysyviä 

positiivisia muutoksia järven ekologisessa tilassa. Näin ollen tämän suunnitelman 

lähtökohdaksi on otettu, että kuivatusta ei ole järkevää kokeilla uudelleen ainakaan ennen 

kuin järven valuma-alueelta tulevaa ravinnekuormitusta on merkittävästi saatu 

vähennetyksi. 

1.2.2. Haapajärven hajakuormituksen vähentämisen yleissuunnitelma 

Samanaikaisesti tämän suunnitelman kanssa oli tekeillä PISARA-hankkeessa Haapajärven 

valuma-alueen hajakuormituksen yleissuunnitelma, joka valmistui kesäkuussa 2016 (Vesi-

Eko & Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu 2016). Näin ollen valuma-alueen 

kunnostaminen rajataan tämän raportin ulkopuolelle. Suunnitelmassa todetaan, että haja-

asutuksen jätevesien kuormitusosuus on parhaimmillaan kokonaan poistettavissa, ja 

maatalouteen kohdistuvilla toimilla on mahdollisuus vähentää ravinnekuormitusta 10–20 

%:lla nykyisestä. Maataloudessa tärkeintä on ehkäistä kuormitusta jo tiloilla esimerkiksi 

lannoituksen määrää, laatua ja ajoitusta säätelemällä. Lisätoimenpiteinä voidaan perustaa 

myös suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja, joilla voidaan ottaa kiinni osa pelloilta 

vapautuneista ravinteista ja kiintoaineista, mikä ei kuitenkaan ole yhtä tehokas toimenpide 

kuin kuormituksen ennaltaehkäisy. Metsätalouden hajakuormitus ja taajama-alueiden 

hulevesien hallinta ovat lähinnä edellisten rinnalla tehtäviä toimenpiteitä, koska niillä 

saatavat ravinnekuormitusvähennykset ovat suhteessa huomattavasti pienempiä. 
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2. Aineisto ja menetelmät 

2.1. Tausta-aineistot 

Tämän suunnitelman tausta-aineistoina ovat olleet Maanmittauslaitoksen avoimien kartta- 

ja ilmakuva-aineistojen lisäksi seuraavat aineistot: 

 vuonna 2015 ennen kasvillisuuden niittoa otetut viistoilmakuvat 

 Haapajärven Natura-tietolomake (Ympäristöhallinto 1998) 

 Etelä-Karjalan maakuntakaava ja kaavaselostus 2010 

 Natura-arviointi: Kaupungin jätevesien johtamishankkeen vaikutukset Haapajärveen 

(Pöyry 2006) 

 Natura-arviointi: Kaupungin jätevesien johtamishankkeen sekä lisäveden 

johtamishankkeen yhteisvaikutukset Haapajärveen (Pöyry 2006) 

 Natura-arviointi: Haapajärven tilapäisen kuivattamisen Natura-arviointi (Pöyry 2007) 

 Natura-arviointi: Lappeenrannan Haapajärven tilapäisen kuivattamisen vaikutukset 

Natura 2000 -alueeseen (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) 

 Päätös: ympäristöluvasta Haapajärven tilapäiseen kuivattamiseen liittyen (Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto Dnro ISY-2006-Y-116) 

 Päätös: veden johtamista Saimaan kanavasta laimennusvedeksi Rakkolanjoen 

vesistöön koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 115/09/2 

muuttaminen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto Dnro ESAVI/55/04.09/2013) 

 Haapajärven kunnostussuunnitelma (Pöyry 2010) 

 YVA: Lappeenrannan jätevesien käsittelyn ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

(Pöyry 2013) 

 Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle 

jätevedenpuhdistamolle (Pöyry 2014)  

 Haapajärven hajakuormituksen vähentämisen yleissuunnitelma (Vesi-Eko & Savo-

Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu 2016) 

 Suomen ympäristökeskuksen Vesistömallijärjestelmä WSFS-VEMALA 

-kuormitusmalli; vesistömallin vedenlaatuosion kuormituslaskelmia varten etsityt 

mahdolliset paikat kosteikoille Hounijoen  vesistöalueella (Huttunen ym. 2008). 

 Pohjaeläinnäytteenoton tulokset vuosilta 2009 ja 2014 (Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus Oy) 

 Haapajärven kunnostuksen aikaisen vesistötarkkailun väliraportti vuosilta 2011–2014 

(Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 2014) 
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 Haapajärven ja Rakkolanjoen vesistötarkkailun tulokset vuosilta 2011–2015 (Saimaan 

Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy) 

 Vesistöjen seurannan vedenlaatutietoja vuosilta 2009 ja 2015 (SYKE) 

 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen sudenkorentokartoitus kesällä 2006, 

raportti (Rajakallio 2006) 

 Lappeenrannan Haapajärven linnusto 2008, raportti (Aalto & Kuitunen 2008) 

 Lappeenrannan Haapajärven kasvillisuus, raportti (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) 

 Lappeenrannan Haapajärven kunnostuksen aikainen linnustoselvitys 2011 –

Pesimälinnut, kevät- ja syysmuuton aikaiset lepäilijät & viitasammakko, raportti 

(Kuitunen 2012) 

 Lappeenrannan Haapajärven kunnostuksen aikainen linnustoselvitys 2012 –

Pesimälinnut, kevät- ja syysmuuton aikaiset lepäilijät & viitasammakko, raportti 

(Kuitunen 2013a) 

 Lappeenrannan Haapajärven kunnostuksen aikainen linnustoselvitys 2013 –

Pesimälinnut, kevät- ja syysmuuton aikaiset lepäilijät & viitasammakko, raportti 

(Kuitunen 2013b) 

 Haapajärven poistokalastus vuosina 2011–2012 (Karels 2012) 

 Haapajärven linnustoseurannan tuloksia vuosilta 2008–2014 (Karri Kuitunen) 

 Haapajärven käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2015 – 2020 (kalastoa koskien), 

raportti (Karels 2016) 

Lisäksi suunnitelma perustuu alueen luontoa tuntevilta henkilöiltä saatuihin 

henkilökohtaisiin tietoihin, tekijöiden omakohtaiseen paikallistuntemukseen sekä keväällä 

2016 toteutettuun asukaskyselyyn (ks. luku 2.3.). 

Tausta-aineistona ovat lisäksi olleet ympäristöhallinnon avoimen datan tiedot esim. 

suojelu- ja suojeluohjelma-alueista sekä valtakunnalliset eliöstöselvitykset ja -tutkimukset 

(mm. kasviatlas, lintuatlas ja Hatikka-havaintopalvelu)  

2.2. Asukastilaisuus ja -kysely 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa kerättiin keväällä 2016 alueen 

asukkaiden ja muiden Haapajärven käyttäjien tietoa ja mielipiteitä kahdella eri tavalla: 

asukastilaisuudessa 18.2.2016 Haapajärven kylätalolla ja asukaskyselyllä, jonka 

vastausaika oli 18.2.–15.3.2016. 

Asukastilaisuudessa esiteltiin hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen taustaa, ja aihe 

herätti vilkasta keskustelua. Myös tässä keskustelussa esiin tulleet mielipiteet ja kommentit 

on huomioitu suunnitelmaa laadittaessa. 

Varsinainen asukaskysely toteutettiin sekä paperisena (asukastilaisuudessa jaettavin 

lomakkein) että sähköisellä www-kyselyllä, josta tiedotettiin asukastilaisuudessa ja 

erillisellä tiedotteella Lappeenrannan seudun ympäristökeskuksen toimesta. Paperi- ja 
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sähköisen kyselyn sisältö oli identtinen; kyselylomake on nähtävissä liitteenä 1. Vastauksia 

asukaskyselyyn saatiin yhteensä 24, joista 19 tuli sähköisen lomakkeen kautta.  

Asukaskyselyyn vastanneista 15 oli miehiä ja 9 naisia. Vastaajista nuorin oli iältään välillä 

36–40 vuotta ja vanhin välillä 81–85 vuotta. Vastaajien ikärakenne painottui kuitenkin 

hyvin voimakkaasti välille 46–70 vuotta (83 % vastaajista) 

Yleisin Haapajärven käyttötapa vastaajien keskuudessa oli ulkoilu ja yleinen virkistys, 

joihin aluetta ilmoitti käyttävänsä 19 vastaajaa (79 %). Seuraavaksi tärkeimpiä 

käyttömuotoja olivat lintuharrastus (33 %) ja metsästys (33 %) (kuva 2).  

Kyselyn avoimilla kysymyksillä kerättiin näkemyksiä Haapajärven luonnon ja 

virkistyskäytön nykytilasta sekä toimenpiteistä, joita näiden parantamiseksi tulisi tehdä. 

Lisäksi kartoitettiin ranta-alueiden omistajien halukkuutta ruoppauksiin kiinteistöillään. 

Kyselyn tuloksista kerrotaan luvussa 5. 

 

 

Kuva 2. Haapajärven käyttötapoja asukaskyselyyn vastanneilla.  Kuvaan on merkitty 
prosenttiosuudet kyselyyn vastanneista, jotka pitivät kyseistä käyttömuotoa itselleen tärkeänä.  
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3. Haapajärven Natura-alue 

Haapajärvi on suojeltu lintudirektiivin (79/409/ETY) nojalla lintujen erityisenä 

suojelualueena (Special Protection Area, SPA) (alueen numero FI0411002, Natura-

tietolomake 1998). Haapajärven Natura 2000 -alue rajautuu melko tiukasti Haapajärven 

vesialtaan ympärille ja on pinta-alaltaan 221 ha. Kohteen suojelun hallinnollinen 

toteutustapa on vesilaki, eikä alueelle ole perustettu tai tarkoituskaan perustaa 

luonnonsuojelulain mukaista suojelualuetta. Haapajärvi kuuluu Suomen lintuvesien 

suojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen kansainvälisesti arvokkaisiin kohteisiin 

(Komiteanmietintö 1981), ja se on luokiteltu yhdessä läheisen Luteenjärven kanssa 

kansallisesti arvokkaaksi eli FINIBA-verkostoon kelpaavaksi lintualueeksi (Leivo ym. 

2001). Etelä-Karjalan maakuntakaavassa Haapajärven lintuvesialue on merkitty 

luontomatkailun kehittämiskohteeksi (kaavamerkintä vluo 3) (Etelä-Karjalan liitto 2011). 

Haapajärven linnusto on varsinkin aiemmin ollut valtakunnallisesti tarkastellenkin 

monipuolista. Lajistossa on lukuisia harvinaisuuksia (mm. ruovikkolajit ja rantakanat). 

Vesilintujen ja kahlaajien laji- ja yksilömäärät ovat olleet poikkeuksellisen suuria. 

Muutonaikainen merkitys on hyvin huomattava. Natura-tietolomakkeella (1998) mainitut 

lintulajit on esitetty taulukossa 1.  

Vaikka Natura-tietolomakkeella (1998) ei mainita alueella esiintyvän luontodirektiivin 

liitteen I luontotyyppejä, kasvillisuusselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) 

havaittiin kuitenkin vaihettumis- ja rantasoita (7140) sekä kosteita suurruohoniittyjä 

(6430).  

 

Taulukko 1. Natura-tietolomakkeella (1998) mainitut Haapajärvellä tavatut lintulajit ja niiden status 
Suomen uhanalaisluokituksessa vuosina 2010 (Rassi ym. 2010) ja 2015 (Tiainen ym. 2016), EU:n 
lintudirektiivin liitteessä I tai kansainvälisessä vastuulajilistassa (Rassi ym. 2001). Alueen 
suojeluperusteissa mainitut lintudirektiivin liitteen I lintulajit on lihavoitu. Näiden lisäksi 
Haapajärvellä pesivä pikkulokki (Larus minutus) kuuluu lintudirektiivin liitteen I lajeihin. 
CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU= vaarantunut, NT= 
silmälläpidettävä. 

Laji 
UHEX 

EU Vastuulaji 
2010 2015 

Haapana, Anas penelope  VU  x 

Harmaalokki, Larus argentatus     

Harmaasorsa, Anas strepera     

Heinätavi, Anas querquedula VU EN   

Isokuovi, Numenius arquata  NT  x 

Jouhisorsa, Anas acuta VU EN   



 

 

12 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

Kalalokki, Larus canus     

Kalatiira, Sterna hirundo   x x 

Kaulushaikara, Botaurus stellaris   x  

Keltavästäräkki, Motacilla flava VU NT   

Kottarainen, Sturnus vulgaris     

Kurki, Grus grus   x  

Lapasorsa, Anas clypeata     

Laulujoutsen, Cygnus cygnus   x x 

Liro, Tringa glareola  NT x x 

Merilokki, Larus marinus  NT   

Metsäviklo, Tringa ochropus     

Mustakurkku-uikku, Podiceps auritus VU EN x  

Mustaviklo, Tringa erythropus  NT  x 

Naurulokki, Larus ridibundus NT VU   

Nokikana, Fulica atra  EN   

Pajusirkku, Emberiza schoeniclus  VU   

Pikkukuovi, Numenius phaeopus    x 

Pikkulokki, Larus minutus   x x 

Pikkutylli, Charadrius dubius  NT   

Punajalkaviklo, Tringa totanus NT VU   

Punasotka, Aythya ferina VU EN   

Rantasipi, Actitis hypoleucos NT   x 

Ruokokerttunen, Acrocephalus schoenobaenus     

Ruskosuohaukka, Circus aeruginosus   x  

Selkälokki,  Larus fuscus VU EN x x 

Silkkiuikku, Podiceps cristatus  NT   

Sinisorsa, Anas platyrhynchos     

Suokukko, Calidris pugnax EN CR x  

Taivaanvuohi, Gallinago gallinago  VU   

Tavi, Anas crecca    x 

Telkkä, Bucephala clangula    x 

Tukkakoskelo, Mergus serrator NT EN  x 

Tukkasotka, Aythya fuligula VU EN  x 
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 Töyhtöhyyppä, Vanellus vanellus     

Uivelo,  Mergellus albellus   x x 

Uuttukyyhky, Columba oenas     

Valkoviklo, Tringa nebularia    x 

Västäräkki, Motacilla alba     
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4. Alueen luonnon nykytila 

4.1. Yleiskuvaus 

Haapajärvi sijaitsee noin 15 km Lappeenrannan keskustasta kaakkoon, Vainikkalan 

suuntaan. Järveä ympäröivässä Haapajärven kylässä on noin 90 ympärivuotista taloutta, 

mutta kesäaikaan asukkaita on selvästi enemmän (Haapajärven kyläyhdistys 2016). 

Haapajärvellä on 20 rantakiinteistöä ja 6 rantatonttia (2 saaressa ja 4 mantereella), neljä 

kesämökkiä ja kolme laavua (Karels 2016).  

Haapajärven ympäristössä kallioperä on tummaa rapakivigraniittia. Maaperätietojen 

mukaan Haapajärven pohjois- ja itärannoilla vallitsevat pintamaalajit ovat savi ja karkea 

hieta, länsi- ja etelärannoilla taas hiekkamoreeni ja paikoin myös hieno hieta. Paikoin 

rantakosteikoilla ja -soilla on myös liejusavea ja saraturvetta. Haapajärveen virtaavan 

Rakkolanjoen varrella pintamaalajina on enimmäkseen savi (GTK 2016, 

Maanmittauslaitos 2016).  

Haapajärvi sijaitsee Hounijoen vesistöalueen Rakkolanjoen valuma-alueella, Rakkolanjoen 

yläjuoksulla. Rakkolanjoen vesistö alkaa Salpausselän rinteiltä useina puroina, joita ovat 

muun muassa Karijoki, Hiessillanoja ja Kalliokoskenoja. Ojat yhtyvät Rakkolanjoeksi, 

joka virtaa metsä- ja peltoalueiden halki ja laskee Haapajärveen. Haapajärvi on joen 

laajentuma ja luonteeltaan läpivirtausjärvi. Veden keskimääräinen viipymä järvessä on 

lyhyt, noin kuukausi. Pinnankorkeuden vaihtelut ovat suuria. Kevättulvilla ja ja syksyn 

rankkasateilla on  suuri vaikutus myös veden laatuun. Haapajärven pinta-ala on 223 

hehtaaria ja tilavuus noin 3,5 miljoonaa m
3
.  

Rehevöitymisen vuoksi vapaan veden ala on pienentynyt kaiken aikaa kasvillisuuden 

lisääntyessä. Etenkin järven eteläosan Jussilanlahti on kasvamassa umpeen. Vesisyvyys on 

keskimäärin 1,5 m ja syvänteissä noin 3–4 m. Mataluuden vuoksi järven vesi ei kesäisin 

juuri kerrostu lämpötilan suhteen. (Pöyry Environment 2007, Ympäristösuunnittelu Enviro 

2008, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 2011, Karels 2012 & 2016). Asukkailta 

saatujen tietojen mukaan järvi on muuttunut monin paikoin selvästi entistä matalammaksi 

lietteen kertymisen takia. 

Haapajärven valuma-alueen pinta-ala on n. 105 km
2
, josta järven lähivaluma-aluetta on n. 

14 km2
 ja loput 88 km

2
 muodostuvat yläpuolisesta Rakkolanjoen valuma-alueesta. 

Rakkolanjoen valuma-alueeseen sisältyy mm. puolet Lappeenrannan kaupungin taajama-

alueesta. Järven kokoon nähden sen valuma-alue on suuri. Peltojen osuus Haapajärven 

valuma-alueesta on noin 24 % ja metsien 62 % (Vesi-Eko & Savo-Karjalan Vesi- ja 

Ympäristösuunnittelu 2016). Haapajärven järviallas on laakea. Itä- ja luoteisreunat 

vaihtuvat suoraan pelloiksi, länsiranta on metsäisempi ja sen profiili jyrkempi.  
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4.2. Vedenlaatu 

Jo 1950-luvulta asti jatkuneen jätevesikuormituksen seurauksena Haapajärvi on 

rehevöitynyt voimakkaasti. Nykyisin Haapajärveen johdetaan Lappeenrannan kaupungin 

käsitellyt jätevedet sekä vesiä Lappeenrannan Ihalaisten teollisuusalueelta ja Nordkalk 

Oyj:n kaivosalueelta. Lisäksi järveen valuu ravinteita maa- ja metsätalouden 

hajakuormituksesta. Järvessä on myös voimakasta sisäistä kuormitusta, sillä runsas kalasto 

ja aallokko sekoittavat ja pöllyttävät herkästi pintasedimenttiä. Sinileväesiintymät ovat 

olleet yleisiä. (Pöyry Environment 2007, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 2014, 

Karels 2016).  

Vuosina 2011–2013 toteutetun Haapajärven kunnostushankkeen tavoitteena oli 

pohjasedimentin tiivistäminen ja kiinteyttäminen ja sitä kautta sisäisen kuormituksen 

vähentäminen ja edelleen vedenlaadun ja virkistyskäytön parantaminen. Kunnostuksella 

pyrittiin palauttamaan myös järven lintuvesiarvoa. Ennen kunnostusta ravinnetaso vedessä 

oli korkea, vesi oli sameaa ja sen hygieeninen laatu heikko. Järven pohjoisosassa 

pohjasedimentti oli hapetonta. Muuten järven happitilanne oli rehevyydestä huolimatta 

kohtalainen, sillä veden viipymä järvessä on lyhyt ja lämpökerrostuneisuus heikkoa. 

(Pöyry Environment 2007, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 2014, Karels 2016). 

Esimerkiksi elokuussa 2009 pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (Mitikka 

2013) mukaan Haapajärven vedenlatu oli mm. klorofylli-a- ja kokonaisfosforipitoisuuden 

perusteella selvästi huono (SYKE 2016, taulukko 2). 

Kunnostushankkeen jälkeen syksyllä 2015 vedenlaadun mittauksessa vesi oli edelleen 

sameaa, kiintoainepitoista, runsasravinteista ja hygieenisesti likaista, ja 

klorofyllipitoisuuden perusteella levää oli runsaasti. Happitilanne oli kuitenkin hyvä, ja 

keskimääräinen fosforipitoisuus oli pienin pitkään aikaan mitattu (Saimaan Vesi- ja 

Ympäristötutkimus 2015). Kunnostuksella pystyttiin todennäköisesti vähentämään järven 

sisäistä kuormitusta, mutta ongelmana ovat edelleen kaupungin jätevesien 

pistekuormituksen ja maatalouden hajakuormituksen ravinteet ja kiintoaines. Tilannetta on 

pyritty helpottamaan johtamalla Saimaan kanavasta lisävettä Rakkolanjokeen vuodesta 

2014 lähtien. Lisäksi Hyväristönmäelle on tarkoitus rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo 

(Pöyry Finland 2014).  

Taulukossa 2 on esitetty kesäaikaisia vedenlaadun mittaustuloksia Haapajärveltä vuosilta 

2009 ja 2015. Päällysveden happikyllästysasteen ollessa selvästi yli 100 %, kuten 

heinäkuussa 2015, järvessä on voimakas levätuotanto, jolloin levien yhteyttämisessä 

syntyvä happi vapautuu päällysveteen eikä ehdi haihtua nopeasti ilmakehään (Oravainen 

1999). Korkea klorfylli-a-pitoisuus osoittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta 

vedessä ja järven rehevyystasoa. Kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuus ovat tärkeitä mittareita 

vesien rehevyyden arvioinnissa. Vesistöihin tulee fosforia ja typpeä maa- ja 

metsätaloudesta sekä asutuksen jätevesistä. Koliformisten bakteerien runsaus kertoo veden 

huonosta hygieniatasosta. Haapajärven vesi on selvästi hyvin sameaa; kirkkaan veden 

sameusarvo on < 1,0 FTU ja lievästi rehevän ja samean veden 1–5 FTU. Paitsi levät, myös 

valuma-alueelta tuleva kiinto- ja saviaines samentavat vettä. Näkösyvyys järvessä on hyvin 

pieni, vain 20 cm. Veden väriluku ilmaisee humuspitoisuutta. Vesien yleisessä 



 

 

16 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

käyttökelpoisuusluokituksessa lievästi humuspitoisen veden väri on alle 50 mg/l Pt. 

(Vanajavesikeskus 2014) 

 

Taulukko 2. Eräiden vedenlaadun muuttujien arvoja Haapajärvessä ennen kunnostustoimien 
alkamista kesällä 2009 ja kunnostustoimien jälkeen kesällä 2015 (SYKE 2016). Vedenlaadun 
luokituksessa on käytetty seuraavia viitteitä: 1: Mitikka 2013 ja 2: Vanajavesikeskus 2014.  

 

4.3. Kasvillisuus 

Haapajärvellä tehtiin kasvillisuuskartoitus vuonna 2008 osana järven tilapäiseen 

kuivattamiseen liittyvää Natura-arviointia (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008). 

Haapajärven kasvillisuus on kartoitettu aiemmin vuosina 1984–1985 ja 2002. 

Kasvillisuuden lajikoostumus on kartoitusten perusteella muuttunut nopeasti 1980-luvun 

puolivälin jälkeen, mutta ei enää vuoden 2002 jälkeen. 1990-luvun lopulla matalat, 

rantojen läheiset vesialueet kasvoivat täysin umpeen tiheiden leveäosmankäämikasvustojen 

levittäydyttyä niille. Uposkasvillisuuden tilalle on tullut leveäosmankäämiä sekä 

yksipuolista ulpukka- ja uistinvitakasvustoa, mikä johtunee näkösyvyyden 

heikentymisestä. 

Kartoituksen perusteella Haapajärveä luonnehdittiin ylireheväksi osmankäämityypin 

järveksi. Järven kasvilajistoon kuului pelkästään runsasravinteisia kasvupaikkoja suosivia 

lajeja sekä ravinnevaatimuksiltaan indifferenttejä lajeja. Karujen kasvupaikkojen lajit, 

pohjalehtiset lajit, vesisammalet ja näkinpartaislevät puuttuivat.  

Mittauspaikan nimi Haapajärvi 006 
Koordinaatit YKJ 6757663:3570615  
Näytteenottosyvyys 1 m 
Näytteenottaja Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 
Näytteenottopäivämäärät 31.8.2009 ja 22.7.2015  

Suure 2009 2015 

Hapen kyllästysaste (%) päällysvedessä 81 (erinomainen
1
) 130 (välttävä

1
) 

Klorfylli-a (µg/l) 131,0 (huono
1
) 123,0 (huono

1
) 

Kokonaisfosfori (µg/l) 230,0 (huono
1
) 220,0 (huono

1
) 

Kokonaistyppi (µg/l) 2100 (ylirehevä
2
) 1800 (ylirehevä

2
) 

Koliformiset bakteerit, kok.määrä (kpl/100 ml) – 290 (välttävä
1
) 

Näkösysyys (m) – 0,2 

Sameus (FNU = FTU) 26,0 34,0 

Väriluku (mg/l Pt) 90 (hyvä
1
) 100 (hyvä

1
) 
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Järven rannoilla oli muutaman kymmenen tai sadan metrin levyisiä, enimmäkseen 

osmankäämi- ja paikoin järviruokovaltaisia luhtia ja ilmaversoiskasvustoja. Muista 

ilmaversoisista järvikorte muodosti kasvustoja järven itärannoilla ja Suurisaaren 

pohjoisrannoilla. Järvikaislikkoa kasvoi järven luoteisosassa ja Suurisaaren itärannalla. 

Matalakasvuisia sara- ja ruoholuhtia tavattiin vain vähän; laajin kasvusto oli järven 

pohjoisosassa Rakkolanjoen suulla. Pajukkoisia ja puustoisia luhtia oli eniten Järven 

pohjoisrannalla ja jonkin verran luoteisrannalla ja Suurisaaren etelärannalla.  

Haapajärvellä luontodirektiivin liitteen I luontotyypeiksi, vaihettumis- ja rantasoiksi, 

luokiteltiin turvetta muodostavat avoluhdat ja pensaikkoluhdat. Avoluhtiin sisältyvät 

järviruokoluhdat ja leveäosmankäämiluhdat. Haapajärven rannoilla on myös pieniä 

laikkuja kosteaa, korkeakasvuista niittyä ja luhtien kosteita mesiangervovaltaisia reuna-

alueita, jotka voidaan luokitella luontodirektiivin kosteat suurruohoniityt -luontotyyppiin.  

Avovesialuetta reunustivat ulpukka- ja uistinvidan muodostamat kelluslehtikasvustot. 

Kelluslehtisten kasvualue ulottui enimmillään 120 cm:n syvyyteen. Syvemmästä vedestä ei 

tavattu ollenkaan vesikasveja. Uposkasveista selvästi runsain oli tankeakarvalehti, jota 

kasvoi eniten järven eteläosassa. Kokonaan kasvittoman alueen pinta-ala oli noin 125 

hehtaaria eli noin 55 % järven koko alasta.  

4.4. Linnusto 

HUOM. LUKUA 4.4. MUOKATAAN JA PÄIVITETÄÄN AJANTASAISEMMAKSI, 

KUN VUODEN 2014 LINNUSTOSEURANNAN RAPORTTI SAADAAN 

KÄYTTÖÖN. SAMASSA YHTEYDESSÄ LINNUSTOKUVAUKSEEN LISÄTÄÄN 

MYÖS AJANTASAINEN KATSAUS LAJIMÄÄRISTÄ, KOKONAISKANNOISTA JA 

LINNUSTON NYKYISESTÄ SUOJELUARVOSTA MUKAAN LUKIEN VOIMASSA 

OLEVAN (2015) UHANALAISUUSLUOKITUKSEN TARKASTELU MUISTAKIN 

KUIN NATURA-TIETOLOMAKKEEN LAJEISTA. 

Pesivä linnusto 

Haapajärvi oli 1990-luvun alkupuolelle asti maamme arvokkaimpia lintuvesiä (Löfgren 

1967, 1987, Komiteanmietintö 1982), mutta sen jälkeen parimäärät ovat varsinkin 

vesilinnuilla huvenneet roimasti suurella osalla pesivistä vesi- ja rantalintulajeista (Aalto & 

Kuitunen 2008, Kuitunen 2011, 2013a, b, 2014, kuva 5). Vaikka monet lajeista ovat 

taantuneet koko Suomessa laaja-alaisten pesimä- tai muutto- ja talviaikaisten 

elinympäristöjen häviämisen tai heikentymisen vuoksi (esim. Väisänen ym. 1998, Valkama 

ym. 2011), johtuu vesilintukantojen romahdus Haapajärvellä pääosaksi paikallisista 

olosuhteiden muutoksista, etenkin veden laadun heikentymisestä. Vesilintujen 

yhteenlaskettu parimäärä on enää kolmasosan luokkaa 1900-luvun loppupuoleen 

verrattuna. 

Pesivien vesilintulajien lukumäärä on sen sijaan pysynyt samalla yleistasolla, noin 

kymmenessä. Runsaimpia lajeja ovat puolisukeltajasorsat haapana, tavi ja sinisorsa, joita 

pesii useina vuosina vähintään toistakymmentä paria. Sen sijaan sukeltaen ravintoa etsiviä 

sotkia ja puolisukeltajasorsista lapasorsia ja heinätaveja ja rantakanoista nokikanoja pesii 

enintään muutama pari, eivätkä kaikki näistä lajeista ole edes jokavuotisia. Silkkiuikkuja 
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pesii Haapajärvellä yleensä alle kymmenen paria. Viime vuosikymmenten uudistulokkaita 

Haapajärvellä ovat harmaasorsa ja laulujoutsen, joita pesinee järvellä useimpina vuosina 

ainakin 1–2 paria. 

Lisäksi Haapajärvellä pesii joukko muita vesille, rannoille ja kosteikoille ominaisia lajeja. 

Naurulokin runsaus on vaihdellut noin 50 parista noin 250 pariin viime vuosina (ei pesinyt 

järvellä lainkaan 2011). Lisäksi järvellä pesii enintään kymmenkunta paria kalatiiroja ja 

kalalokkeja ja viime vuosina yksi pari harmaalokkeja ja alle 30 paria pikkulokkeja. Pesivät 

lokit ja tiirat ja etenkin naurulokkien yhdyskunta houkuttelevat lähettyvilleen sorsia ja 

uikkuja, joiden pesät voivat säästyä pesärosvojen hyökkäyksiltä lokkilintujen 

läheisyydessä tavallista paremmin lokkilintujen puolustaessa ärhäkkäästi omia pesiään. 

Kahlaajia Haapajärvellä pesii lähes kymmenen lajia, runsaimpina rantasipi ja 

töyhtöhyyppä. Useimmilla lajeilla parimäärä jää kuitenkin muutamaan pariin. Aiemmat 

kunnostustoimet houkuttelivat järvelle pikkutyllejä lähes kymmenen paria, mutta 

kasvillisuuden elpyessä kunnostuksen aikaan paljaina pysyneiden lietteiden ja kasvittomien 

avomaiden houkuttelemat pikkutyllit saattavat jälleen hävitä. 

Varpuslinnuista runsaslukuisimpia ruovikoiden ja luhtien lajeja ovat ruokokerttunen ja 

pajusirkku ja avoimilla rannoilla västäräkki, epäsäännöllisiä rantaluhtien ja -niittyjen lajeja 

keltavästäräkki ja niittykirvinen. Rantapensaikoissa runsaimpia pesimälintuja ovat 

esimerkiksi pensas- ja lehtokerttu. Lisäksi pensaikoissa ja rantametsissä pesii kymmeniä 

muita varpuslintuja sekä esimerkiksi tikkoja. 

Vaateliaita ja arvokkaimpiin kuuluvia, yleensä parhaille lintuvesille rajoittuvia 

Haapajärven pesiviä kosteikko- ja rantalintulajeja ovat kaulushaikara, luhtakana ja 

luhtahuitti, ruskosuohaukka, punajalkaviklo, pikkulokki sekä rastas- ja rytikerttunen. 

Lisäksi monenlaisilla kosteikoilla pesivä kurki nostaa Haapajärven linnuston suojeluarvoa. 

Aivan kaikki näistä lajeista eivät liene Haapajärvellä jokavuotisia, ja parhainakin vuosina 

parimäärät jäävät enintään muutamaan pesivään pariin. Valkoselkä-, pikku- ja 

harmaapäätikan esiintyminen nostaa Haapajärven rantametsien suojeluarvoa merkittävästi. 

Kaiken kaikkiaan esimerkiksi pesimäkaudella 2013 Haapajärvellä rantavyöhykkeineen 

havaittiin 88 varmasti tai mahdollisesti pesivää lintulajia sekä yhteensä 544−737 lintuparia 

(Kuitunen 2013b) 

Muutonaikaiset levähtäjät 

Muiden lintuvesien tavoin myös Haapajärvellä levähtää kevät- ja syysmuuttoaikaan suuria 

joukkoja vesi-, ranta- ja kosteikkolintulajeja (kuva 4). Osa niistä kuuluu pesivään 

linnustoon, mutta järvellä pysähtyy lepäilemään ja ruokailemaan myös sellaisia lintulajeja, 

jotka eivät pesi järvellä. Muutonaikaiset levähtäjät nostavat merkittävästi Haapajärven 

arvoa lintuvetenä. 

Haapajärvellä muuttoaikaan levähtävien vesilintujen määristä ei ole koottu järjestelmällisiä 

tilastoja kuin viime vuosilta, vaikka järvellä on havainnoitu lintuja kauan. Siksi 

vuosikymmenten takaisia laji- ja yksilömääriä ei ole vertailukelpoisella tavalla 

käytettävissä. Vedenlaadun huononeminen ja järven voimakas ylirehevöityminen ovat mitä 

todennäköisimmin alentaneet järvellä levähtävien vesilintujen yksilömääriä voimakkaasti. 

Viime vuosina toteutetut kunnostustoimet näyttävät parantaneen varsinkin sukeltajasorsien 
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mutta myös puolisukeltajasorsien elinoloja (Kuitunen 2011, 2013a, b, kuva 4). Parhaina 

päivinä päämuuttoaikaan Haapajärvellä saattaa levähtää satoja vesilintuja, runsaimpina 

lajeina yleensä tavi, tukkasotka, isokoskelo, haapana ja laulujoutsen. 

Haapajärven luhdilla, rantaniityillä ja -pelloilla levähtää runsaslukuisina kymmeniä 

muitakin lintulajeja, joista varsinkin kahlaajat (runsaimpina tavallisesti suokukko, liro, 

töyhtöhyyppä ja rantasipi) ilmentävät alueen muutonaikaista arvoa. Myös monet lokki- ja 

peto- sekä varpuslinnut käyttävät Haapajärven vesi-, luhta- ja ranta-alueita 

muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana, mikä osaltaan ilmentää järven 

monimuotoisuutta ja suojeluarvoa lintujen esiintymisalueena. 

Lintujen suosimat osa-alueet Haapajärvellä 

Vaikka Haapajärvi kokonaisuudessaan on lintukantojen laskusta huolimatta edelleen 

merkittävä lintuvesi, ja eri lajeille suotuisimpia pesimä-, ruokailu ja lepäily-ympäristöjä on 

joka puolella järveä, ovat jotkin osa-alueet muita suositumpia. Koska Haapajärven tulevien 

hoitotoimien tärkeimpiin kuuluvana tavoitteena on vesilintukantojen elvyttäminen, on 

toimenpiteitä perusteltua kohdentaa juuri niiden suosimille alueille ja ylipäänsä 

vesilintujen elinolojen parantamiseen. 

Viime vuosien linnustoselvitysten mukaan havainnot vesilintujen poikueista keskittyvät 

järven pohjoisosaan ja erityisen voimakkaasti Rakkolanjoen suualueen tuntumaan (kuva 3). 

Poikueita sekä pesiviä pareja sinne houkuttelee monipuolisten elinympäristöjen lisäksi 

naurulokkien yhdyskunta. Järven pohjoisosaa suosii myös suuri osa muuton aikaan järvellä 

levähtävistä vesilinnuista. Toinen muuttolinnuille suotuisa osa-alue sijoittuu Suurisaaren 

itä- ja eteläpuolelle, Jussilanlahdelle sekä Lintsaaren–Niitniemen ympäristöön. 

Suosituimmat levähdysalueet ovat pysyneet melko samankaltaisina viimeisten 10 vuoden 

kuluessa, vaikka vuosien välillä onkin vaihtelua. 

Haapajärven pohjoisosa sekä Suurisaaresta Niitniemeen ulottuva pikkusaarten alue ja 

Jussilanlahti ovat tärkeimpiä osa-alueita myös muille pesiville ja muuttoaikaan 

levähtäville, vaateliaille ja suojelullisesti arvokkaille ranta- ja kosteikkolajeille. Näillä 

alueilla viihtyvät säännöllisesti esimerkiksi luhtahuitti, kurki, kaulushaikara, harmaasorsa, 

ruskosuohaukka ja laulujoutsen. Yksittäisten huomionarvoisten lajien suosimia 

elinympäristöjä on lisäksi muualla eri puolilla järveä. Leppävaltaiset, lahoavaa puuta 

runsaasti sisältävät rantametsiköt ovat tärkeitä alueita arvokkaimpiin metsälajeihin 

kuuluville valkoselkä- ja pikkutikalle. 
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Kuva 3. Vesilintujen poikuehavaintojen alueellinen jakaantuminen Haapajärvellä touko–
syyskuussa 2013. Osa havainnoista saattaa koskea samoja poikueita. (Kuitunen 2013b) 

  

Kuva 4. Haapajärven linnustoselvitysten mukaiset lepäilevien vesilintujen suosimat alueet ennen 
kunnostusta vuonna 2008 (vas., punainen rasteri) ja vuonna 2013 (oik., musta viivoitus). (Aalto & 
2008, Kuitunen 2013b) 
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Kuva 5. Haapajärven runsaimpien vesilintujen kannankehitys 1966–2013. Pystyakseli ilmaisee 
havainnoista tulkittujen pesivien parien lukumäärää. Kuvaaja on suuntaa-antava, sillä 
selvitysmenetelmässä on jonkin verran eroja vuosien välillä. 

4.5. Kalat 

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vuosina 2003 ja 2009 tekemien selvitysten perusteella 

Haapajärven kalasto oli rehevöitymisen perusteella runsastunut, ja vallitsevina kalalajeina 

olivat särkikalat lahna ja särki (Karels 2012). Suuri särkikalakanta järvessä edistää sisäistä 

kuormitusta, sillä pohjakaloina särkikalat sekoittavat tehokkaasti pohjasedimenttiä, jolloin 

ravinteita vapautuu veteen. 

Haapajärven kunnostuksen yhteydessä 2011–2012 selvitettiin tarkemmin järven kalaston 

rakennetta. Tärkeimmät saalislajit olivat lahna, kuha, särki, ruutana, hauki, suutari, ahven, 

sorva ja kiiski. Kaikki lajit ovat tyypillisiä rehevissä vesissä tai hyötyvät ainakin lievästä 

rehevöitymisestä. Järven kuivatuksen ajaksi arvokaloina pidettyjä kuhia siirrettiin 
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säilytysaltaaseen, jonne Rakkolanjoen ohivirtaus toi hapekasta vettä. Tavoitteena oli, että 

kunnostuksen päätyttyä arvokalakanta palautuisi nopeasti, ja että vahva petokalakanta 

pitäisi särkikalakantaa pienenä (Karels 2012).  

Kunnostuksen jälkeen vuonna 2013 selvitettiin kalaston rakenteen muutosta kuivatulla 

alueella ja säilytysalueella. Kuivatulla alueella tavattiin runsaasti lahnaa, särkeä, haukea, 

ahventa ja ruutanaa sekä vähäisemmässä määrin kiiskeä ja salakkaa. Ruutana ja kiiski 

puuttuivat säilytysalueelta, josta tavattiin lisäksi runsaasti kuhaa. Johtopäätöksenä oli, että 

arvokalat kuha, hauki ja ahven selvisivät kuivatuksen aikana hyvin säilytysalueella (Karels 

2016). Haapajärvelle on laadittu kalaston hoito- ja käyttösuunnitelma (Karels 2016). 

Kehittämistoimina suunnitelmassa esitetään järvi- ja jokikalakantojen seurantajärjestelmän 

kehittämistä, petokalakantojen luontaisen lisääntymisen parantamista ja arvokalakantoja 

vahvistavia säätelypäätöksiä. Järveen ehdotetaan istutettavaksi kuhaa, ankeriasta, rapua ja 

mahdollisesti haukea. Istutukset tehdään vain, jos kalakannan ja vedenlaadun 

seurantatulokset antavat siihen aihetta. Uhkana järvellä on, että särkikalojen osuus koko 

kalakannasta kasvaa entiselleen, jos veden laatu ei parane. 

4.6. Muu eläimistö 

4.6.1. Pohjaeläimet 

Haapajärveltä on otettu pohjaeläinnäytteitä osana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 

toteuttamaa pintavesien tilan seurantaa. Taulukossa 3 on esitetty tulokset 

pohjaeläinnäytteenotoista vuosilta 2009 ja 2014 (SYKE 2016). Järven kunnostus ei näytä 

tuoneen suuria muutoksia pohjaeläinyhteisön koostumukseen. Sekä ennen että jälkeen 

järven kunnostuksen näytteistä löydetyt lajit ovat tyypillisiä rehevissä järvissä tai 

generalistilajeja, joita tapaa monenlaisissa vesissä. 

 

Taulukko 3. Tiedot pohjaeläinnäytteenotoista Haapajärveltä vuosilta 2009 ja 2014 (SYKE 2016). 

Mittauspaikan nimi Haapajärvi 006 
Koordinaatit YKJ 6757660:3570620  
Mittauspaikan tiedot Profundaali, pehmeä pohja, 2,5 m 
Näytteenottaja Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 
Näytteenottopäivämäärät  29.9.2009 ja 2.10.2014 

Laji / ryhmä 

2009 2014 

Lisätiedot lajista / 
lajiryhmästä Näytteissä 

yhteensä 
(kpl) 

yksilöitä/m
2
 

Keskiarvo 

Näytteissä 
yhteensä 

(kpl) 

yksilöitä/ 
m

2
 

Keskiarvo 

Chironomus plumosus 
-tyypin surviaissääsken 
toukat 

123 851,21 215 1487,89 
Hyvin rehevän pohjan 
indikaattoreita.  

Chironomus thummi 
-tyypin surviaissääsken 
toukat 

  8 55,36 
Rehevän pohjan lajeja. 
Sietävät hyvin veden 
likaantumista.  
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Cryptochironomus-
surviaissääsken toukat 

1 6,92   Generalistilajeja.  

Cryptochironomus 
ussouriensis 
-surviaissääsken toukka 

2 13,84   Generalistilaji.  

Limnodrilus-
harvasukasmadot 

10 69,20 10 69,20 
Suosivat rehevää 
elinympäristöä. 

Pikkujärvisimpukka 
(Anodonta piscinalis) 
  

  1 6,92 

Tyypillinen 
pehmeäpohjaisten ja 
runsasravinteisten vesien 
laji.  

Polttiaiset 
(Ceratopogonidae) 

19 131,49 3 20,76 
Sietävät alhaisia 
happipitoisuuksia.   

Polypedilum 
nubeculosum 
-surviäissääsken toukka 

1 6,92   
Rehevän pohjan 
indikaattorilaji.   

Potamothrix 
hammoniensis  
-harvasukasmato 

19 131,49   
Tyypillinen rehevän pohjan 
laji.  

Potamothrix/Tubifex 
 -harvasukasmadot 

1 6,92   Indikoivat rehevyyttä.  

Procladius-
surviäissääsken toukat 
  

23 159,17 3 20,76 

Hapettomuutta sietäviä 
generalistilajeja, jotka 
esiintyvät usein 
rehevähköissä vesissä.  

Yhteensä 199 1377,16 240 1660,90  

 

4.6.2. Viitasammakko 

Viitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji. Sen soidinpaikat 

ovat luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden 

hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Haapajärvellä havaittiin soidintavia 

viitasammakoita kuudella alueella keväällä 2008 ennen järven kunnostustöiden alkamista: 

järven itärannalla Topran ja Kokinmäen välimaastossa, eteläosassa Jussilanlahden 

pohjukassa, länsirannalla Paskalahdessa sekä luoteisrannalla Kantoniitun edustalla. (Aalto 

& Kuitunen 2008, Ympäristösuunnittelu Enviro 2008). 

Kunnostustöiden alkamisvuonna 2011 tehdyssä selvityksessä soidintavia viitasammakoita 

havaittiin vain kahdella alueella: järven pohjoispäässä lintutornin lähellä ja eläpäässä 

Jussilanlahden lounaisrannalla (Kuitunen 2011). Vuonna 2012 havaittiin soidintavia 

viitasammakoita vai yhdellä alueella, järven pohjoispäässä. Vuonna 2013 havaittiin 

soidintavia yksilöitä järven pohjoispään lisäksi jälleen myös eteläpäässä (Kuitunen 2013a, 

b). Viitasammakoiden vähenemisen arveltiin johtuvan kunnostustöistä, mutta havaintojen 

vähyys saattoi osittain johtua myös kartoitusmenetelmästä, jossa lajia havainnoitiin 
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lintulaskentojen yhteydessä aamuisin, jolloin viitasammakot harvoin ovat 

aktiivisimmillaan. Ottaen kuitenkin huomioon vedenpinnan laskun aiheuttamat suuret 

muutokset ranta-alueilla, viitasammakoiden määrän väheneminen oli todennäköistä. 

Vuoden 2008 soidinpaikka Kantoniitun edustalla tuhoutui kunnostustoimien aikana, jolloin 

alue jäi ohitusuoman ja sen penkereen alle. Itärannan alueet jäivät kunnostustoimien aikana 

keväisin kuivilleen, jolloin viitasammakot todennäköisesti eivät voineet lisääntyä siellä. 

Koska viitasammakot talvehtivat vesistöjen pohjilla, järven talviaikaisen kuivillaan olon 

arvellaan vähentäneen viitasammakkokantaa (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008).  

Vuonna 2014 tehdyssä selvityksessä (Kuitunen 2014) havaittiin, että viitasammakkokanta 

oli kuitenkin selvinnyt odotettua paremmin järven kunnostuksen aiheuttamista 

väliaikaisista ympäristömuutoksista. Soidintavia viitasammakoita havaittiin viidessä 

paikassa, totuttuun tapaan lintutornin edustalla ja Jussilanlahden pohjukassa mutta lisäksi 

myös Suurisaaren etelärannalla sekä järven kaakkoisosassa Kärmeniemen molemmin 

puolin.  

4.6.3. Sudenkorennot 

Haapajärven sudenkorentolajisto selvitettiin heinä-elokuussa 2006 (Rajakallio 2006). 

Alueella ei ole sopivia elinympäristöjä EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainituille 

kirjojokikorennolle (Ophiogomphus cecilia) tai viherukonkorennolle (Aeshna viridis). 

Muita luontodirektiivin liitteen IV(a) sudenkorentolajeja ei havaittu.  

Suurin osa Haapajärvellä havaituista sudenkorentolajeista oli Suomessa hyvin tavallisia 

rehevien runsaskasvustoisten järvien, lampien ja jokisuvantojen lajeja. Sudenkorentojen 

yksilömäärät olivat kuitenkin Haapajärvellä selvästi pienemmät kuin muissa 

lähiympäristön vastaavantyyppisissä vesissä. Mahdollisesti syynä voi olla se, että talvisin 

sudenkorennon toukkien asuttamista pohjasedimenteistä on loppunut happi, jolloin toukille 

ei ole riittänyt ravintoa. Sudenkorentolajistoa ei ole kartoitettu uudelleen kunnostustoimien 

jälkeen. Lajiston voidaan olettaa runsastuvan ja monipuolistuvan, jos kunnostuksen 

tuloksena pohjasedimentit ovat aiempaa hapekkaampia ja kiinteämpiä ja siten 

sudenkorentojen toukille edullisempaa elinympäristöä.  

4.7. Vieraslajit 

Asukastilaisuudessa ja asukaskyselyssä saatujen tietojen perusteella Natura-alueella 

esiintyy haitallisista vieraskasvilajeista jättipalsamia (Impatiens noli-tangere) ja ehkä myös 

jättiputkea (Heracleum sp.). Kumpaakaan näistä ei ole kuitenkaan mainittu vuonna 2008 

tehdyssä kasvillisuusselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008). Vieraslajit ovat 

nopeita leviämään, joten lajien runsastuminen alueella on saattanut tapahtua vasta aivan 

viime vuosina. Tiedot esiintymistä ovat joka tapauksessa epävarmoja ja -epätarkkoja, joten 

vieraslajiesiintymien tilanne tulisi kartoittaa tarkemmin.  

Asukastietojen mukaan jättipalsamia esiintyy monin paikoin yläpuolisella Rakkolanjoen 

osuudella, mistä se väistämättä leviää siemeninä Haapajärven Natura-alueelle. Myös 

jättiputki voi levitä siemeninä virtaavan veden mukana. Näistä syistä vieraslajien torjunta 

tulisi aloittaa samanaikaisesti sekä Rakkolanjoella että Haapajärvellä. 
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Haitallisista vieraslajinisäkkäistä alueelta on tietoja minkistä (Mustela vison) ja 

supikoirasta (Nyctereutes procyonoides). Asukkailta saatujen tietojen mukaan erityisesti 

supikoiria on runsaasti. Sekä minkki että supikoira voivat huomattavasti heikentää 

kosteikkolintujen pesintämenestystä ja aiheuttaa linnustollisen arvon laskua erityisesti 

Haapajärven kaltaisilla monipuolisilla lintukohteilla. Minkki on lisäksi kansallisessa 

vieraslajistrategiassa luettu kuuluvaksi erityisen haitallisiin vieraslajeihin, jonka kohdalla 

tulee ryhtyä viipymättä tehokkaisiin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi tai ainakin 

leviämisen estämiseksi ja haittojen vähentämiseksi (Maa- ja metsätalousministeriö 2012). 

4.8. Alueen nykyinen virkistyskäyttö 

Ulkoilu ja yleinen virkistys 

Asukaskyselyn perusteella (ks. luku 2.2 ja kuva 2) yleisin Haapajärven käyttömuoto alueen 

asukkaille on ulkoilu ja yleinen virkistys. Pohjoisrannalla on retkeilylaavu ja 

tulentekopaikka. Vatajanrannassa on yleinen vene- ja uimaranta, mutta veden huonon 

hygieenisen laadun ja sinileväesiintymien vuoksi uiminen järvessä on vähäistä. Myös 

Jussilanlahdella on osakaskunnan omistama veneranta. Runsas kelluslehtikasvillisuus on 

haitannut veneilyä ainakin Jussilanlahdella. Haapajärven kyläyhdistys ylläpitää alueella 

talvisin latuverkostoa (Haapajärven kyläyhdistys 2016).  

Lintuharrastus 

Yksi tärkeimpiä virkistyskäyttömuotoja Haapajärvellä on lintujen tarkkailu. Haapajärven 

linnustoa voi tarkkailla lintutornista järven pohjoisrannalla, jonne pääsee Kemppiläntietä 

pitkin. Lintutorni sijaitsee vesijättömaalla, minkä vuoksi siellä vieraileville kumisaappaat 

ovat välttämätön varuste. Haapajärvi on eräs Lappeenrannan tunnetuimmista 

lintupaikoista, ja lintutornista on osallistuttu useana vuonna myös BirdLife Suomi ry:n 

järjestämään valtakunnalliseen Tornien taisto -kilpailuun.  

Kalastus ja metsästys 

Haapajärven yhteisen vesialueen osakaskunta myöntää järvelle kalastus- ja ravustusluvat. 

Osakaskunta ei myy ulkopuoliselle kalastajille kalastuslupia. Osakaskunta ei ole 

määritellyt omille osakkaille kalastusrajoituksia (Karels 2016). Kaloissa on havaittu 

makuvirheitä, mikä ilmeisesti rajoittaa kalastusta. Haapajärven metsästysseuraan kuuluu 

noin 100 jäsentä, jotka asuvat tai omistavat maata seuran toiminta-alueella. Sorsastusluvat 

järvelle myöntää osakaskunta (Haapajärven kyläyhdistys 2016) 
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5. Asukaskyselyn tuloksia 

Haapajärven luonnon parhaita puolia selvitettiin avoimella kysymyksellä: ”Mikä on hyvää 

Haapajärven luonnon nykytilassa?” Tähän saadut vastaukset voitiin kategorisoida viiteen 

pääluokkaan, joiden lisäksi tuli esille muutamia yksittäisiä muita asioita (kuva 6). 

Tulokset ovat jokseenkin odotetunlaisia. Maisema-arvojen korostuminen on kuitenkin 

merkille pantavaa: ehkä maisema-arvojen koetaan säilyneen parhaiten, kun alueen luonnon 

tila muilta osin koettiin kyselyssä voimakkaasti huonontuneeksi. Maisemakin toki voi 

kärsiä rehevöitymisestä, muttei niin voimakkaasti kuin biologiset ja vedenlaatua kuvaavat 

muuttujat, jotka vaikuttavat suorimmin myös virkistysarvoon. 

Linnustollinen arvo sai vastauksissa hyvin tunnustusta, sen sijaan Haapajärven kalaston 

koki hyväksi melko pieni joukko eli kuusi vastaajaa (25 %). Luokkaan ”muut” menevissä 

vastauksissa tuli mm. esille muisto järven aiemmasta (hyvästä) tilasta vuosikymmenten 

takaa, sekä kyläyhteisö. Yksi vastaaja ei löytänyt järvestä enää mitään arvokasta; järven 

nykytilasta kumpuava turhautuminen ja pessimismi tulivat esille useissa muissakin 

vastauksissa. 

Kysyttäessä, mikä järven nykytilassa on huonoa ja mitkä ovat suurimpia esteitä 

virkistyskäytölle, vastaukset keskittyivät odotetunlaisesti veden huonoon tilaan ja 

rehevöitymisilmiön seurauksiin. Vastauksissa tuli esille erilaisia teemoja (kuva 7), joista 

hallitsevana oli kokemus veden pilaantuneisuudesta/likaisuudesta: tähän viittasivat melkein 

kaikki vastaajat. Sanallisissa vastauksissa veden todettiin olevan huonolaatuista, 

epämiellyttävää ja sellaista ettei siinä voi uida. 

Muita vastauksissa usein tulleita ongelmia olivat umpeenkasvu (6 mainintaa), pohjan 

liettyminen (4 mainintaa), sinilevä (4 mainintaa), hajuhaitat (4 mainintaa) ja 

uimakelvottomuus (3 mainintaa) sekä epävarmuus siitä voiko järven kaloja ylipäänsä 

käyttää ihmisravinnoksi (3 mainintaa). Peräti neljässä vastauksessa (25 %) sanottiin järven 

tilan olevan läpikotaisin huono, ”täysin pilattu” (jätevesipäästöjen takia). 

5.1. Uhat luontoarvoille 

Kysyttäessä luontoarvoihin kohdistuvista suurimmista uhkista ja haitoista keskittyivät 

vastaukset odotetusti Lappeenrannan kaupungin jätevesiin, joita lasketaan puhdistamisen 

jälkeen Rakkolanjokeen. Tämä oli suoraan mainittu peräti 14 vastauksessa (58 %). Lisäksi 

useassa vastauksessa nousivat esille ekologisessa tilassa ja eliöyhteisössä tapahtuvat 

muutokset ja näihin liittyen erityisesti vieraslajit (minkki, supikoira, jättipalsami, jättiputki) 

(kuva 8). 

Muita suurimmiksi miellettyjä uhkia olivat jätevedenpuhdistuksen häiriöt, liikenteen tai 

hulevesien kautta mahdollisuus kemikaalionnettomuuteen sekä hydrologiset seikat (”liian 

vähän vettä tulee järveen”, ”järvi on liian matala”). Vain yhdessä vastauksessa mainittiin 

hajakuormitus, ja sekin vain muodossa ”navettavesien pääseminen”. Toisin sanoen 
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vastaajista yksikään ei maininnut maa- ja metsätaloudesta tulevaa tavallista 

hajakuormitusta. 

5.2. Toimenpiteistä 

Kyselyssä kartoitettiin myös asukkaiden näkemyksiä tarvittavista toimenpiteistä luonto- ja 

virkistysarvojen parantamiseksi. Tässä vastaukset keskittyivät jätevedenpuhdistamoon, 

jonka toimintaan suoraan puuttumisen mainitsi ainakin 9 vastaajaa (38 %). Kolme 

vastaajaa mainitsi kuitenkin tässä kohtaa myös maatalouden hajakuormituksen 

vähentämisen (kuva 9). 

Luonnontilan parantamiseksi toivottiin useassa vastauksessa kasvillisuuden poistoa (6 

mainintaa) ja laajoja ruoppauksia (5 mainintaa). Linnuston pesimämahdollisuuksien 

edistäminen sai myös kannatusta (3 mainintaa), samoin tehokalastus (2 mainintaa). Muita 

esille tulleita asioita olivat vieraslajien torjunta, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden 

rakentaminen, puhtaan veden lisäsyöttö sekä metsästyksen rajoittaminen. 

Virkistyskäytön edellytyksistä peräti neljässä vastauksessa tuli esille näkemys, että 

keskeisintä on parantaa järven (ekologista) tilaa yleisesti, jolloin virkistysarvotkin 

paranevat. Veden laadun yleinen parantaminen koettiin tässäkin keskeiseksi, mutta 

konkreettisia ehdotuksia tuli niukahkosti.  

Neuvontaa ja opastettuja retkiä toivottiin. Useassa vastauksessa toivottiin eriasteista 

rantakasvillisuuden niittämistä ja vähentämistä. Yhdessä vastauksessa toivottiin 

patovallille tulevan metsätien jatkamista (kävelyreittinä) lintutornille asti, jolloin 

muodostuisi koko järven ympäri kiertävä ulkoilureitti. Lisäksi toivottiin uimarannan 

kunnostamista ja Vatajanrannan kunnostamista kylän yhteiseksi kokoontumispaikaksi. 

 
 

 

Kuva 6. Asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä siitä, mikä Haapajärven luonnon nykytilassa on 
hyvää. Avoimen kysymyksen vastaukset on luokiteltu viiteen pääluokkaan, joiden lisäksi tuli esiin 
muutamia yksittäisiä muita asioita.  
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Kuva 7. Asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä siitä, mikä Haapajärven luonnon nykytilassa on 
huonoa. Avoimen kysymyksen vastaukset on luokiteltu kahdeksaan pääluokkaan, joiden lisäksi tuli 
esiin muutamia yksittäisiä muita asioita.  

 

 

Kuva 8. Asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä siitä, mitkä ovat suurimpia uhkia Haapajärven 
luontoarvoille. Avoimen kysymyksen vastaukset on luokiteltu kuuteen pääluokkaan, joiden lisäksi 
tuli esiin muutamia yksittäisiä muita asioita.  
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Kuva 9. Asukaskyselyyn vastanneiden mielipiteitä siitä, millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä 
Haapajärven luonnonsuojelullisen arvon parantamiseksi. Avoimen kysymyksen vastaukset on 
luokiteltu kahdeksaan pääluokkaan, joiden lisäksi tuli esiin muutamia yksittäisiä muita asioita.  
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6. Toimenpidesuositukset 

6.1. Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen 

Pahoin rehevöitynyt Haapajärvi kärsii voimakkaasta ulkoisesta kuormituksesta, josta noin 

puolet (47 %) on puhdistettujen jätevesien aiheuttamaa ja hieman alle puolet (44 %) on 

peräisin hajakuormituksesta (Saarijärvi 2003). Haapajärven tilan parantamisessa keskeinen 

tekijä on ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Velvoitteet kuormituksen vähentämiseen 

on annettu tällä hetkellä toimivan Toikansuon jätevedenpuhdistamon ja tulevan 

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvissa (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto 2016a, b). 

6.1.1. Valuma-alueen hajakuormitus 

Rehevöitymisen syihin puuttumisessa keskeisiä ovat valuma-aluetta koskevat suunnitelmat 

ja päätöksenteko. Merkittäviä parannuksia järven ekologiseen tilaan on saavutettavissa 

vain keinoilla, jotka vähentävät ravinnepäästöjä järven valuma-alueella. 

Samanaikaisesti tämän suunnitelman kanssa on ollut PISARA-hankkeessa tekeillä 

Haapajärven hajakuormituksen vähentämisen yleissuunnitelma, joka on valmistunut 

kesäkuussa 2016 (Vesi Eko & Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu 2016). 

Yleissuunnitelmassa esitellään Haapajärven rehevyysongelmaa ja annetaan ohjeita ja 

suosituksia, joiden avulla hajakuormitusta saadaan vähennettyä. Suunnitelman mukaan 

Haapajärven vedenlaadun parantamistoimet tulee kohdistaa hajakuormituksen 

vähentämiseen. Hajakuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta jatkossa kasvaa, kun 

uusi puhdistamo otetaan käyttöön. Etenkin maatalouden ja haja-asutuksen 

ravinnekuormien vähentäminen on tärkeää, sillä niiden kuormitusosuudet ovat suurimmat. 

Haja-asutusalueille suositellaan keskitettyä vesihuoltoa, jonka etuna on jätevesien 

puhdistuksen tehokkuus, luotettavuus ja helppous. Maatalousalueille suositellaan 

erityisneuvontaa, jonka avulla pyrittäisiin estämään tiloilla syntyvää kuormitusta. Lisäksi 

suunnitelmassa annetaan ohjeita kaupunkialueiden hulevesien hallinnan tehostamiseksi. 

6.1.2. Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon purkuvedet 

Toikansuon jätevedenpuhdistamolta johdetaan puhdistettuja jätevesiä Pikkalanojan ja 

Karijoen kautta Rakkolanjokeen. Koirinoja ja Rakkolanjoki Haapajärveen saakka on Itä-

Suomen ympäristölupapäätöksessä nro 134/07/2 määrätty edelleen viemäriksi.  

Toikansuon puhdistamoprosessin ongelmana on ollut kasvanut tulokuormitus, joka ylittää 

puhdistamon mitoitusarvot. Tulokuormituksen kasvu on aiheutunut pääosin lisääntyneestä 

teollisuusjätevesikuormituksesta. Teollisuuden jätevesikuormitus on epätasaista ja 

aiheuttaa puhdistusprosessiin kuormituspiikkejä. Puhdistamon biologinen käsittelyvaihe 

joutuu siten toimimaan kapasiteettinsa äärirajoilla, jolloin sen toiminta on epävakaata ja 

herkkä häiriöille. Puhdistetun jäteveden laatu ei ole pysynyt jatkuvasti vaaditulla tasolla ja 



 

 

31 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

lupamääräysrajat ovat ajoittain ylittyneet puhdistetun jäteveden BOD-, COD-, kiintoaine- 

ja fosforipitoisuuden osalta. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2016a) 

Toikansuon jätevedenpuhdistamo on käytössä siihen asti, kunnes Hyväristönmäen uuden 

jätevedenpudistamon toiminta on vakiintunut ja täyttää edellytetyn puhdistustehon, mutta 

kuitenkin enintään vuoden 2022 loppuun (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2016a). Etelä-

Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan Lappeenrannan Lämpövoima Oy:lle 

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle 29.8.2016, ja puhdistamo on suunniteltu 

otettavaksi käyttöön vuonna 2021 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2016b). 

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon lupahakemuksessa on esitetty useita parannuksia, 

jotka tulevat uuden puhdistamon käyttöönoton myötä toteutumaan. Rakkolanjoen 

fosforikuormituksen on arvioitu vähenevän lähes 80 % uuden puhdistamon myötä. 

Lisäveden johtamisen Rakkolanjokeen arvioidaan parantavan veden vaihtuvuutta ja 

pienentävän jäteveden osuutta virtaamasta sekä parantavan kalaston elinolosuhteita myös 

veden laadun osalta. Jätevesikuormituksen osuus vesistön kokonaiskuormituksesta tulee 

hakemuksen mukaan vähenemään selvästi. Myös jätevesien tehokkaampi puhdistaminen ja 

lisäveden johtaminen edistävät veden vaihtuvuutta Haapajärvessä siten, että sen sisäinen 

kuormitus voi vähentyä ja vesistön tila parantua. Puhdistetut jätevedet desinfioidaan, ja 

siten etenkin Rakkolanjoen yläosan sekä myös Haapajärven ja Rakkolanjoen alaosan veden 

hygieenisen laadun arvioidaan merkittävästi paranevan. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

2016b) 

6.1.3. Kosteikot ja suojavyöhykkeet 

Haapajärven tilan paranemisessa on valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen 

vähentämisellä merkittävä vaikutus. Kosteikot antavat keinoja kuormituksen hallintaan. 

Kosteikon päätavoite on vesiensuojelu eli valumavesien puhdistus. Kosteikot pidättävät 

ravinteita ja kiintoainetta ja vähentävät sitä kautta vesistön rehevöitymistä. 

Vesiensuojelullisen merkityksen lisäksi kosteikoilla on merkittävä rooli myös luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Kosteikot tarjoavat vaihtelevia elinympäristöjä ja ravintoa 

useille kasveille ja eläimille.  

Myös linnusto ottaa nopeasti uudet ravinnonhankinta- ja pesimäpaikat käyttöönsä. (Sorvali 

2013). Pienetkin kosteikkoalueet ovat sopivia vesilinnuille niin ruokailu- kuin poikueiden 

ja sulkasatoisten lintujen suojapaikoiksi. Kahlaajista esimerkiksi taivaanvuohi hyötyy 

pienistäkin kosteikoista, ja muuttoaikaan kosteikot vetävät puoleensa esimerkiksi liroja. 

Suojavyöhyke on vähintään 15 m leveä, vesistöön rajoittuva pellon osa, jota peittää 

monivuotinen kasvillisuus ja jota ei saa käsitellä kasvinsuojeluaineilla eikä lannoittaa 

(Sarvilinna & Sammalkorpi 2010). Suojavyöhykkeellä kasvaa monivuotisia kasveja; 

suojaviljaa, nurmea tai viherkesantoa. Suojavyöhyke pidättää ravinteita ja vähentää maa-

aineksen kulkeutumista pelloilta vesistöihin. Suojavyöhykettä hoidetaan niittämällä ja 

keräämällä niitetyt kasvit pois tai vaihtoehtoisesti laiduntamalla. (Ulvi & Lakso 2005). 

Suomen ympäristökeskus on määrittänyt Hounijoen vesistöalueella VEMALA- 

kuormitusmallilla laskennallisesti, korkeusmallin ja kosteikon yläpuolelle jäävän 

peltoprosentin perusteella sopivat kosteikkokohteet, joista osa on Haapajärven 

ympäristössä. Haapajärvelle teoreettisesti soveltuvat kosteikkokohteet on laskettu siten, 



 

 

32 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

että ojan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 20–200 ha ja valuma-alueella on 

vähintään 20 % peltoa. (Huttunen ym. 2008) Nämä kosteikkokohteet on koottu valuma-

aluesuunnitelmaan, jossa on esitetty myös suojavyöhykkeiden perustamiselle soveltuvat 

alueet (Vesi Eko & Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu 2016). 

Kosteikkokohteista kuusi (nro 1, 3, 4, 5, 7, 8) on suunniteltu järveen laskevien avo-ojien 

purkualueelle (kuvat 10–12).  

Haapajärvelle soveltuvia alueita suojavyöhykkeille on viisi, joista suurin alue on järven 

koillisrannalla, yksi luoteisrannalla ja loput kolme Jussilanlahdella eteläosassa (Etelä-

Karjalan maaseutukeskus 2001, kuvat 10–12). 

Asukaskyselyssä ehdotettiin kosteikkoa Rakkolanjoen suulle Haapajärven pohjoisosaan. 

Rakkolanjoen suisto kuuluu kiinteistöön 405-406-876-1, joka on Haapajärven 

osakaskunnan omistuksessa. Rakkolanjoen suistoon rakennettavasta kosteikosta olisi 

mahdollista saada monivaikutteinen tekemällä perustamisvaiheessa useampia veden ja 

eliöstön kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä. Kosteikon yhteyteen voidaan kaivaa 

laskeutusallas, palauttaa vanhoja uomia tai mutkia, rakentaa pohjapato ja allas, palauttaa tai 

säilyttää tulva-alue, suojata uomaa eroosiolta tai tehdä kalataloudellinen uomakunnostus. 

Rakkolanjoen suistoalueen yhteyteen perustettavalla kosteikolla voitaisiin parantaa lintujen 

elinoloja nykyisestään, jos avoin ja aktiivisesti hoidettava kosteikkoalue laajenisi. 

Kosteikon kasvillisuuden ja kertyneen lietteen ajoittainen poistaminen ylläpitäisi ja 

monipuolistaisi linnuille otollista elinympäristöä.  

Suomen ympäristökeskuksen mallin mukaan teoreettisesti soveltuvia kosteikkopaikkoja 

sekä tässä työssä esitettyä mahdollisuutta rakentaa monivaikutteinen kosteikko 

Rakkolanjoen suulle tulisi tarkastella erillisessä kosteikkosuunnitelmassa. Sopivien 

kohteiden löydyttyä on ensin selvitettävä maanomistajien halukkuus yhteistyöhön. Tämän 

jälkeen voidaan tehdä tarkemmat suunnitelmat maastokäynteineen ja mittauksineen sekä 

arvioida hankkeen kustannukset, luvantarve ja tukimahdollisuudet. Kosteikkojen 

suunnittelun yhteydessä on tarpeen tehdä myös Natura-arvio, johon saadaan ohjeistus 

alueelliselta ELY-keskukselta. 

Suomessa on useita erilaisia paikallisia ja maakunnallisia kosteikko- ja 

vesiensuojeluhankkeita, joiden kautta voi saada tukea kosteikon perustamiseen. Eri 

hankkeiden toimijoita ja yhteystietoja voi tiedustella alueellisesta esimerkiksi ELY-

keskuksesta ja Pro Agriasta. Yksi tukimahdollisuus on ei-tuotannollisten investointien tuki, 

josta määrätään valtioneuvoston antamassa asetuksessa 238/2015. Korvausta kosteikon 

rakentamiskustannuksista voivat asetuksen mukaan hakea aktiiviviljelijät, rekisteröidyt 

yhdistykset sekä vesilaissa tarkemmin määritellyt vesioikeudelliset yhteisöt. Ei-

tuotannollisten investointien korvausta voidaan myöntää kosteikkojen, pienten 

kosteikkojen ketjujen, kosteikkomaisten tulva-alueiden ja -tasanteiden perustamiseen sekä 

uoman luonnontilan parantamiseen luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden 

mukaisesti. Korvauksen myöntämisessä noudatetaan tiettyjä kriteereitä. Kosteikon 

yläpuolisella valuma-alueella on esimerkiksi oltava peltoa vähintään 10 %, eikä 

kosteikosta saa aiheutua olennaisia haittoja lähiympäristön peltojen kuivatustilanteelle tai 

muulle maankäytölle. Korvausta haettaessa tarvitaan asianmukainen suunnitelma 

kosteikkohankkeen toteuttamisesta.  



 

 

33 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

Suojavyöhykkeiden osalta tulisi tiedustella maanomistajien halukkuutta suojavyöhykkeen 

perustamiseen ja tehdä sen jälkeen tarkemmat suunnitelmat.  Suojavyöhykkeiden 

perustamiseen ja hoitoon on mahdollista saada tukea ympäristötuen erityistukisopimuksen 

avulla. Tukea maksetaan suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta viisi- tai 

kymmenvuotisen sopimuksen perusteella. 

6.2. Vedenkorkeus ja lisäveden johtaminen 

Järven pinnan nosto voi olla hyvä vaihtoehto kohteissa, joissa sillä halutaan hidastaa 

normaalia primäärisukkessiota eli siellä missä ongelma liittyy järven mataluuden takia 

nopeaan luontaiseen umpeenkasvuun, jota rehevöityminen nopeuttaa. Haapajärvellä 

ongelman luonne on erilainen, eikä suurin ongelma ole kasvillisuuden levittäytyminen.  

Haapajärven rantapellot ovat kärsineet ajoittain tulvista, ja järven vedenkorkeuden 

nostamisen myötä tulviva alue laajenisi. Tulvien estämiseksi olisi mahdollista rakentaa 

kattavat penkereet. Penkereiden rakentaminen ei kuitenkaan olisi kustannustehokasta ja 

voisi myös heikentää rannan luontoarvoja. Penkereet estäisivät tulvakauden liikavesien 

levittäytymistä rantametsiin. Luontainen tulva poistaa ravinteita rantavyöhykkeelle, mikä 

pieneltä osin vähentää ravinnekuormaa. Penkerein ympäröidyssä järvessä kaikki ravinteet 

päätyvät rehevöittämään järveä. Järven vedenkorkeuden nostaminen vaatisi myös laajat 

selvitykset, vesialueen ja kiinteistön omistajien suostumukset sekä aluehallintoviraston 

luvan, eli prosessi olisi pitkä, työläs ja kallis, joten vedenpinnan nosto ei ole kannatettava 

vaihtoehto Haapajärven tilan parantamiseksi. 

Rakkolanjokeen on johdettu lisävettä vuoden 2014 joulukuusta alkaen Saimaan kanavasta 

putkea ja Kalliokoskenojaa pitkin. Lisäveden tarkoitus on laimentaa Rakkolanjokeen 

tulevaa jätevesikuormitusta. Lupamääräysten mukaan luvan haltijan on johdettava lisävettä 

Rakkolanjoen yläosalle vähintään 0,2 m
3
 /s ylivirtaamatilanteita lukuun ottamatta. Veden 

johtaminen perustuu ympäristölupien antamiin velvoitteisiin ja ehtoihin (mm. Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto 2009, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014, 2016 a, b). 

6.3. Ruoppaukset 

Asukaskyselyssä esitettiin ruoppausta yhtenä vaihtoehtona Haapajärven tilan 

parantamiseksi. Haapajärven virkistyskäytön kannalta ruoppauksella ei kuitenkaan saada 

tuloksia niin kauan kuin ulkoinen kuormitus jatkuu nykyisellään. Laajamittainen ruoppaus 

ei ole kestävä eikä kustannustehokas vaihtoehto Haapajärven ongelmien poistamiseksi, 

sillä liete valuu ja siirtyy ympäröiviltä alueilta muutamassa vuodessa takaisin ruopatuille 

alueille.  

Vesi- ja kosteikkolinnusto on monimuotoisinta, kun avovettä ja kasvillisuutta on koko 

järven mittakaavassa suhteessa 50:50. Haapajärvellä avovettä on paljon enemmän kuin 

kasvillisuutta, joten ruoppauksia ei linnuston vuoksi tarvita samaan tapaan kuin jo 

suurimmaksi osaksi umpeen kasvaneilla, Parikkalan Siikalahden tapaisilla lintuvesillä. 

Pienimuotoiset ruoppaukset olisivat linnustolle kuitenkin Haapajärvelläkin hyödyllisiä, jos 

ne sijoitettaisiin laajimpiin ja yksipuolisimpiin kasvustoihin. Ruskosuohaukka ja 

kaulushaikara tarvitsevat yhtenäisiä suojaisia ruovikoita, joten näille lajeille kelvolliset 
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kasvustot on tarpeen jättää rauhaan. Laajimpia ja maatuneempia vähävetisiä ruovikoita ja 

osmankäämiköitä voidaan niittää ja ruopata laikuttaisesti niin, että saadaan polveilevia 

reunoja.  

Pienimuotoiset ruoppaukset veneväylien ja uimarantojen osalta voivat parantaa myös 

järven virkistyskäyttöä. Haapajärven ollessa Natura-aluetta, on ruoppaukset tarpeen 

suunnitella yhteishankkeena, jotta ELY-keskus voi arvioida hankkeen yhteisvaikutukset ja 

ottaa kantaa ruoppauksen toteuttamisen edellytyksiin. Suojelualueella ruoppaukset tulee 

suunnitella etupäässä linnustolle tärkeimpien alueiden perusteella ja huomiota on 

kiinnitettävä erityisesti ruoppausmassojen läjitykseen ja toteutuksen ajankohtaan.  

ELY-keskus ottaa kantaa myös luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiseen arviointimenettelyyn. 

Arvio on tarpeen, mikäli hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää luonnonarvoja, 

joiden suojelemiseksi alue sisältyy Natura 2000 -verkostoon. Ruoppausmassat tulee 

pääsääntöisesti läjittää Natura-alueen ulkopuolelle. Jos massoja aiotaan läjittää Natura-

alueelle, tulee myös läjityksen vaikutukset arvioida. 

Vesilaissa (587/2011) määritellään ruoppauksen luvanvaraisuus. Pienimmästäkin, 

massamäärältään enintään 500 m
3
:n koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen 

ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden 

aloitusajankohtaa. ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan 

ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30 vuorokauden kuluessa 

vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta. Alle 500 m
3
:n ruoppaukset eivät 

pääsääntöisesti vaadi aluehallintoviraston lupaa. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi 

aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille.  

Matalat rannat ja niihin usein liittyvät tulva-alueet ovat usein monimuotoisia 

elinympäristöjä, joiden lajisto voi kärsiä ruoppauksista tai kadota niiden takia kokonaan. 

Ruoppauksesta voi lisäksi aiheutua myös veden samentumista, ravinteiden vapautumista 

pohjasedimentistä veteen, kalojen kutualueiden tuhoutumista, ranta-alueiden syöpymistä ja 

sortumista sekä maiseman rumentumista. 

Ruoppaus tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle samentumisen ja muiden 

ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Pieniin ruoppauksiin syksy tai 

varhainen kevät sopivat parhaiten, koska silloin vedenpinta on järvissä yleensä alhaalla ja 

työ on siten helpompaa. Isoille ruoppauksille suositeltu aika on talvella, jolloin jää ja 

maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston. 

Kuivatushankkeen yhteydessä käytettyjä ruoppausmassojen levitysalueita voidaan käyttää 

myös tässä suunnitelmassa esitetyissä ruoppauksissa, mikäli ne ovat osoittautuneet 

soveltuviksi. 

6.3.1. Avovesiallikoiden kaivaminen ja ruoppaaminen 

Pienet allikot ovat vesilintupoikueille ja sulkasadon aikana pedoilta piileskeleville 

puolisukeltajasorsille suotuisia ympäristöjä. Lisäksi allikoiden reunamat kasvattavat 

kasvuston ja avoveden reunavyöhykkeiden yhteispituutta. Monet ruovikoiden ja 

rantaluhtien ja -pensaikkojen lajit suosivat reunavyöhykkeitä, koska niillä viihtyy suuri 
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joukko hyönteisiä ja muita selkärangattomia, ja lintujen on reunavyöhykkeillä helppo 

liikkua ja etsiä ruokaa.  

Haapajärvelle soveltuvat allikot olisivat kooltaan noin 0,1 aarista pariin aariin, ja niiden 

etäisyys toisistaan olisi noin 30–50 metriä. Allikot yhdistetään kapeammilla uomilla 

toisiinsa uivien lintujen liikkumisen helpottamiseksi ja kaivetaan syviksi, jotta 

vesikasveilla menisi mahdollisimman kauan uusien juuristojen muodostamiseksi. Reunat 

jätetään mutkitteleviksi, jotta reunavaikutus maksimoituu ja allikot näyttävät 

mahdollisimman luonnonmukaisilta (kuvat 10–12). 

Allikot yhdistetään toisiinsa noin 1–2 m:n levyisillä uomilla, jotta linnut voivat siirtyä 

allikosta toiseen uimalla ja siten harhauttaa petoja. Allikot kaivetaan talvella jään päältä, 

jolloin työ ei häiritse lintuja, eikä veden samentuminen häiritse kaloja ja muita vesieläimiä 

yhtä paljon kuin kesäkaudella.  

6.4. Kasvillisuuden niitto ja kasvillisuussaarekkeet 

Niitto on vesikasvien poistoon käytettävistä menetelmistä yleisin ja soveltuu hyvin 

ilmaversoisten kasvien, kuten kortteen, kaislan ja ruo`on, vähentämiseen. Ensimmäisenä 

kesänä suositellaan kasvillisuuden niittoa kahteen kertaan, toisena kerran ja jatkossa 

tarpeen mukaan. Lumpeen ja ulpukan niitto on usein haastavaa, koska niiden juuristoissa 

on runsaasti ravinteita uuteen kasvuun. Juurakoita voidaan poistaa haraamalla tai 

ruoppaamalla. Uposlehtisten vesikasvien, kuten vesiruton ja karvalehden, niittoa ei 

suositella, koska ne lisääntyvät palasista, joista kasvaa nopeasti uusia versoja. 

Uposlehtisten kasvien poistoon soveltuu parhaiten nuottaus tai keräävä leikkuukone 

(Sarvilinna & Sammalkorpi 2010). 

Haapajärvellä on tehty viimeksi kasvillisuuskartoitus vuonna 2008 osana järven tilapäiseen 

kuivattamiseen liittyvää Natura-arviointia (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008), eli tuoretta 

tietoa järven kasvillisuudesta järven kuivatuksen jälkeen ei ole käytettävissä. Haapajärvellä 

on niitetty ilmaversoiskasvillisuutta viimeksi vuonna 2015.  

Eliöstön, linnuston ja virkistyskäytön kannalta saadaan moni-ilmeinen ja monimuotoinen 

tulos, kun niitto tehdään jättämällä poukamia ja saarekkeita. Tällöin myös avoveden ja 

vesikasvillisuuden välinen, lintujen ja muiden eliöiden suosima reunavyöhyke pitenee. Eri 

kasvillisuustyyppien huomioiminen niitossa on tärkeää, jotta saadaan säilytettyä 

monipuolisesti erilaisia kasvustoja, kuten kaislaa, ruokoa ja kortetta.  

Haapajärven linnusto monipuolistuisi merkittävästi, mikäli rantaluhdille ja -niityille 

asettuisi lisää kahlaajalintuja. Taivaanvuohta lukuun ottamatta kahlaajat suosivat 

matalakasvuisia kosteita niittyjä ja laitumia, joilla niiden on helpointa liikkua ja etsiä 

ruoakseen monenlaisia selkärangattomia. Rantavyöhykkeiden kuivimpien ja vesilinnuille, 

rantakanoille ja muille kosteita ja vetisiä kasvustoja kaipaaville linnuille kelpaamattomien 

ruovikoiden, osmankäämiköiden ja muiden kasvustojen niitto edistäisi kahlaajien 

elinympäristöjen parantumista ja Haapajärven linnuston yleistä monipuolistumista.  

Veden ympäröimillä pikku saarekkeilla tai pesälautoilla voidaan houkutella järvelle 

pesimään myös kalalokkeja ja kalatiiroja, jotka yksittäisinä pareinakin kykenevät ajamaan 

osan pesärosvoista pois pesiensä ja likellä pesivien muiden lintujen pesien lähettyviltä. 
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Lokkien pesintä järvellä kohentaisi myös sorsien ja uikkujen pesintäoloja, sillä vesilinnut 

hakeutuvat mieluusti lokkilintujen lähelle pesimään. 

Naurulokeille, pikkulokeille ja kalatiiroille voidaan tehdä pesimäpaikaksi soveltuvia, 

matalia kasvillisuussaarekkeita. Saarekkeiden ympäri kaivetaan muutaman metrin levyinen 

uoma maapetojen liikkumisen vaikeuttamiseksi. Kasvillisuussaarekkeilta niitetään 

ilmaversoisia vesikasveja, kuten osmankäämiä, niiden avoimempien alojen lisäämiseksi 

(kuvat 10–12) 

Asukastilaisuudessa ehdotettiin, että laulujoutsenelle kannattaisi tehdä pesimäalue, koska 

oletettiin laulujoutsenen olevan vastuussa sorsalintujen kaikkoamisesta. Laulujoutsen ei ole 

aggressiivinen kuitenkaan muita kuin omia lajikumppaneitaan kohtaan ja toisinaan pesän 

luo tulevia hanhia kohtaan. Sen sijaan sorsia laulujoutsen ei aja edes pesänsä 

lähiympäristöstä. Suomessa on tutkittu laulujoutsenen vaikutusta muihin vesilintuihin 

esimerkiksi vertaamalla vesilintukantoja ja niiden kehitystä järvillä, joille joutsen on 

asettunut pesimään, verrattuna järviin, joilla joutsenia ei pesi. Näiden tutkimusten 

perusteella joutsenesta ei ole mitään haittaa sen enempää sorsille kuin metsähanhillekaan. 

Päinvastoin, etenkin haapanat ja nokikanat mutta myös muut sorsat hakeutuvat hanakasti 

ruokailevien joutsenten ympärille, koska pohjaa tonkiessaan joutsen nostaa vesikasveja ja 

muuta ruokaa myös pienempien vesilintujen ulottuville. Sitä paitsi joutsenen 

pesäpaikanvalintaa on lähes mahdoton ”ohjailla”, sillä lintu valitsee parhaaksi katsomansa 

pesimäpaikan omien mieltymystensä mukaan. Joutsen on EU:n lintudirektiivin liitteen 1 

laji, jonka häiritseminen on kiellettyä, joten ”hätistelemälläkään” sitä ei saada ihmisen 

haluamaan paikkaan. 

Niittoa parempi vaihtoehto olisi laidunnus, koska karja pitää heinä-, sara- ja muut 

kasvustot jatkuvasti matalina ja kahlaajille ja joillekin niityillä ruokaileville sorsille ja 

muille lajeille houkuttelevina. Lisäksi tallatessaan luhtaa ja niittyä karja synnyttää 

mutaikkoja, jotka ovat erityisen suosittuja kahlaajien ruokailupaikkoja. Karjan ulosteet 

houkuttelevat lisäksi lantakuoriaisia ja muita hyönteisiä, jotka ovat lintujen suosimia 

ravintokohteita. Järven rantamilla pesiville kottaraisille ja pääskyille laitumet olisivat 

parhaita ruokailupaikkoja. 

Uposkasvillisuudella on merkittävä rooli järven ekosysteemissä. Uposkasvit ja 

nimenomaan (ahven)vitakasvustot tarjoavat suojaa niiden lehdillä/suojassa elävälle 

pienfaunalle ja kalan poikasille, jotka ovat vesilinnuston ravintoa. Uposkasvit myös 

edistävät kiintoaineksen sedimentoitumista ja sitovat itseensä vedestä ravinteita. Myös 

uposkasvien osalta onkin tärkeää tuntea lajisto ja suunnitella toimenpiteet huolella, jotta 

raivauksista ja ruoppauksista eivät pääse hyötymään esimerkiksi osmankäämi ja vesirutto 

(tai rihmalevät/sinilevät, kun uposkasvit eivät ole enää sitomassa vapaita ravinteita). 

Ennen laajamittaista niittoa olisi tarpeen tehdä kasvillisuuskartoitus ja niittosuunnitelma. 

Suunnitelmassa tulisi ottaa huomioon myös asukastilaisuudessa ja -kyselyssä esiin tulleet 

asiat. Asukastilaisuudessa tuli esiin järven eteläosassa runsastunut vitakasvusto sekä 

Suurisaaren ja Pienisaaren välissä kasvava ulpukka, joka haittaa soutamista. Itärannalla 

venepaikan edustalla virkistyskäyttöä haittaavat puolestaan ruokomättäät.  

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa 30 vuorokautta ennen ELY-

keskukselle ja vesialueen omistajalle.  Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita 
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aluehallintoviraston lupa. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä 

perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Niitto tulisi toteuttaa aikaisintaan elokuussa lintujen 

pesimärauhan turvaamiseksi, eikä missään tapauksessa huhti-heinäkuun aikana. 

6.5. Pensaikon ja puuston poistaminen 

Pajukoiden ja muiden rantapensaikkojen laajentuminen, tihentyminen ja yksipuolistuminen 

heikentää lintujen elinoloja ja vähentää sekä laji- että yksilömääriä. Sen sijaan pensaikon ja 

nuoren puuston harventaminen rantojen tuntumassa monipuolistaa lintulajistoa, koska 

tällöin pensaikkojen ja avomaiden reunavaikutus kasvaa – pensaikon ja avomaan reunoilla 

elää enemmän lintuja ja niille sopivia selkärangattomia kuin yhtenäisessä pensaikossa. 

Rantapensaikkoja ja puuryhmiä poistamalla voidaan paikoitellen avata pitkiä näkymiä 

koko järvilaakson yli. 

Arvokkaampiin rantapuustoihin (missä kasvaa kookkaampaa leppää yms.) ei tule kajota, 

sillä nämä ovat tärkeitä ruokailu- ja ehkä pesimäpaikkojakin mm. valkoselkä- ja 

pikkutikalle. Myös muut tikkalajit, kertut ja muut rantalehtojen ja lehtipuuvaltaisten 

metsien lintulajit hyötyvät kapeankin metsävyöhykkeen säästämisestä. Varsinkin tikoille, 

tiaisille, siepoille ja muille kolopesijöille elintärkeitä kuolleita ja kuolevia puita on syytä 

säästää ja jopa lisätä sopivia, taloudellisesti vähä-arvoisia puita tappamalla. Myös 

vanhimpia ja isoimpia puita kannattaisi säilyttää lintujen elinympäristöjen 

monipuolistamiseksi. 

Raivausjäte viedään jäteasemalle tai jätetään vaihtoehtoisesti maanomistajalle 

poltettavaksi. 

6.6. Kalastonhoito 

Haapajärvelle on laadittu kalaston hoito- ja käyttösuunnitelma (Karels 2016). 

Kehittämistoimina suunnitelmassa esitetään järvi- ja jokikalakantojen seurantajärjestelmän 

kehittämistä, petokalakantojen luontaisen lisääntymisen parantamista ja arvokalakantoja 

vahvistavia säätelypäätöksiä. Järveen ehdotetaan istutettavaksi kuhaa, ankeriasta, rapua ja 

mahdollisesti haukea. Istutukset tehdään vain, jos kalakannan ja vedenlaadun 

seurantatulokset antavat siihen aihetta.  

Haapajärven alapuolista Rakkolanjokea on kunnostettu lohikalojen elinympäristöksi 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johdolla RIFCI-hankkeessa (Rivers and Fish – Our 

Common Interest) vuosina 2011–2013. Rakkolanjoella on kunnostettu neljää koskea ennen 

valtakunnan rajaa mm. lisäämällä uomaan soraa sekä isompaa kivimateriaalia, joilla on 

luotu lisääntymis- ja poikastuotantoalueita sekä suojapaikkoja. Kalaston hoito- ja 

käyttösuunnitelman mukaan Rakkolanjoella olisi suositeltava jatkaa RIFCI-hankkeen 

aloitettuja koski- ja joen kunnostustöitä ja lohikalakantojen istutuksia (mätirasiat) sekä 

seurantatutkimusta. (Karels 2016) 

Rakkolanjoen Venäjän puoleisella jokiosuudella on luontaisesti lisääntyvä 

meritaimenkanta, ja joessa esiintyy Venäjän puolella satunnaisesti myös lohi. Suomen 

puolelle on myös istutettu lohen 2-vuotiaita poikasia jo kolmena vuotena. Toiveissa on, 
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että lohikalat pääsevät nousemaan Suomen puolelle ja löytävät uudet lisääntymisalueet 

Rakkolanjoella. (Karels 2016) 

Rakkolanjoella ei ole enää täydellisiä nousuesteitä lohikaloille (Lindgren 2013), eli 

tulevaisuudessa niiden nousu on teoriassa mahdollista Haapajärven kautta Rakkolanjoen 

yläjuoksulle asti. Mikäli tämä onnistuisi, olisi sillä valtava merkitys Haapajärven 

julkisuuskuvalle.  

Kalalajiston koostumus ja eri kalakantojen runsaus vaikuttaa myös lintukantoihin, koska 

kalat ja vesilinnut kilpailevat osittain samasta hyönteis- ja muusta ravinnosta. 

Kalastonhoitoa suunniteltaessa olisi siksi otettava huomioon myös mahdolliset vaikutukset 

linnustoon. 

6.7. Vieraslajien torjunta 

Vieraskasvilajien esiintymät tulisi kartoittaa mahdollisimman tarkasti, jotta niitä varten 

voidaan suunnitella oikeanlaiset hoitotoimet ja niiden seuranta. Suositeltavaa olisi tehdä 

kattava vieraskasvilajien kartoitus alueella jo vuonna 2017. 

Haitallisten vieraskasvilajien jättiputken ja jättipalsamin siemenet voivat levitä 

Haapajärven alueelle Rakkolanjokea pitkin virtaavan veden mukana. Torjunta 

Haapajärvellä ei ole tehokasta, jos lajeja ei torjuta samalla myös Rakkolanjoen varrella, 

mistä lajit levittäytyvät. Vieraskasvilajien torjunta vaatisikin tilanteen kokonaisvaltaista 

tarkastelua sekä Rakkolanjoen että Haapajärven alueella. 

Jos haitallisten vieraskasvien leviäminen Natura-alueelle on tapahtunut vasta aivan 

hiljattain, esiintymät ovat todennäköisesti vielä pieniä, ja siten niiden torjuminen 

mahdollisimman nopeasti olisi erittäin kannattavaa. Vieraslajien esiintymien 

runsastuminen tapahtuu usein siten, että ensin on joidenkin vuosien viive (ns. lag-vaihe), 

jonka jälkeen alkaa räjähdysmäinen eksponentiaalisen runsastumisen vaihe. Tässä 

vaiheessa lajien hävittäminen on yleensä jo mahdotonta. Vieraslajien esiintymien 

hävittäminen tulisi aina tehdä heti, kun pieniäkin esiintymiä havaitaan.  

Jättiputken hävittämistä koskee 1.1.2016 voimaan tullut laki vieraslajeista aiheutuvien 

riskien hallinnasta (1709/2015) ja tähän lakiin liittyvä asetus (1725/2015). Vieraslajilain 4 

§:ssä säädetään kiinteistön omistajan velvollisuudesta hävittää kohtuullisin toimenpitein 

kiinteistöllä esiintyvät tietyt, erikseen nimetyt vieraslajit tai rajoittaa niiden leviämistä, jos 

haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa 

luonnon monimuotoisuudelle tai vaaraa terveydelle. Kyseinen neljäs pykälä astuu voimaan 

1.1.2017, eikä pykälä koske lintuja ja nisäkkäitä. 

Supikoiraa ja minkkejä on yritetty vähentää Haapajärvellä tähän astikin, ja 

metsästysyhdistys on toiminut innokkaasti petokannan pienentämiseksi. Toiminnan 

tehostamiseksi tulisi suunnitella tehostettu loukkupyydystys, jonka yhdistys voi toteuttaa. 

Erityisesti supikoiria on pyydystettävä jatkuvasti, sillä ympäristöstä ja valtakunnan rajan 

takaa tulee jatkuvasti täydennystä, jota lintujärvi houkuttelee. Pienpetopyyntiin ei kannata 

ryhtyä, ellei sitä pystytä jatkamaan tehokkaasti ja säännöllisesti. Tilapäinen pienpetopyynti 

kannanharvennustarkoituksessa näyttää vain parantavan eläintenlisääntymismenestystä ja 

on jopa karhunpalvelus linnustolle (BirdLife Suomi 2012). 



 

 

39 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

Kotimaisista lajeista myös varislinnut ja lintujärvillä erityisesti varis hävittävät pesintöjä 

joukoittain.  Järvien rannoilla pesivät varikset erikoistuvat usein linnunmunien syömiseen 

sinä kautena, kun munia on saatavilla. Varisten summittaiseen vähentämiseen ei 

kuitenkaan pidä ryhtyä, ellei järvellä oleskele pesimäaikaan pesimättömien varisten 

isompia parvia sellaisilla rantaosuuksilla, joilla varis ei pesi. Pesivät varisparit puolustavat 

nimittäin reviiriään lajikumppaneitaan vastaan ja osaltaan pitävät vierailevia variksia 

poissa. Jos taas variksien aiheuttamaa pesintöjen tuhoutumista pyrittäisiin rajoittamaan 

tuhoamalla niiden pesiä ja jättämällä emolinnut henkiin, nämä pesinnässään epäonnistuneet 

varikset liittyvät pesimättömien parviin ja voivat joukkovoimansa ansiosta aiheuttaa entistä 

suurempia tuhoja. Perusteltua olisi kuitenkin hävittää sellaiset pesivät varisparit, jotka 

näyttävät erikoistuvan munien ja pienten linnunpoikastenkin syöntiin (merkkinä 

esimerkiksi kymmeniä munankuoria pesän alla), ja samaan aikaan torjua mahdollisten 

parvien asettumista järven rantamille. 

6.7.1 Tekosaarekkeet ja kiviröykkiöt 

Naurulokkien houkuttelu järvelle pesiviksi yhdyskunniksi olisi hyvä keino minkin ja 

supikoiran pesintätuhojen vähentämiseksi, koska naurulokit pystyvät joukkona 

karkottamaan osan pedoista ja myös varislinnuista. Naurulokit asettuvat mieluiten veden 

ympäröimille avoimille saarekkeille tai märimmille rantaluhdille mahdollisimman kauas 

rannasta. Tekosaarekkeet ovat hyvä keino houkutella lokkilintuja pesimään, mutta 

saarekkeille ei saisi kasvaa korkeaa ruohokasvillisuutta eikä pensaikkoja tai puuntaimia. 

Hoidon kannalta vähätöisimpiä olisivat kelluvat pesintälautat, mutta niiden olisi oltava 

hyvin kookkaita tai lukumäärän iso, jotta järvelle mahtuisi asettumaan ainakin useiden 

kymmenien parien lokkiyhdyskunta. Tekosaarilla voidaan houkutella myös kalatiiroja 

(kuvat 10–12). 

Haapajärvellä tiirat ja kalalokit hyötyisivät pienistä lautoista tai mieluiten kiviröykkiöistä. 

Kiviröykkiöt olisivat luonnonmukaisia, ja niiden tiedetään toimivan hyvin mm. Lempäälän 

Ahtialanjärvellä (Lokkisaari 2016).  Kiviröykkiöt tehdään tuulensuojaisalle paikalle 

matalaan veteen, vähintään 10 m rannasta tai saaresta maapetojen estämiseksi. Tässä 

suunnitelmassa esitetään kiviröykkiöitä Suurisaaren koillispuolelle (kuvat 10–12). 

6.8. Virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet 

Haapajärven Natura-alueen luontoarvojen säilyttämisen kannalta on tärkeää lisätä 

paikallisen väestön tietoisuutta alueesta ja sen arvoista. Luontoarvojen säilyttämisen 

kannalta oleellista on alueen arvostaminen, joka syntyy pitkälti asukkaiden omakohtaisten 

kokemusten kautta. Onkin ensiarvoisen tärkeää tarjota asukkaille ja muille alueella 

retkeileville mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan Haapajärven luontoa, jossa 

linnusto on merkittävässä osassa.  

Asukaskyselyn perusteella nousi vahvasti esiin järven virkistyskäytön edistäminen. 

Yhdessä vastauksessa toivottiin patovallille tulevan metsätien jatkamista (kävelyreittinä) 

lintutornille asti, jolloin muodostuisi koko järven ympäri kiertävä ulkoilureitti. Lisäksi 

toivottiin Vatajanrannan kunnostamista kylän yhteiseksi kokoontumispaikaksi sekä 
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neuvontaa ja opastettuja retkiä järven ympäristöön. Rantojen kunnostusta toivottiin 

tehtävän myös veneilyn kannalta.  

6.8.1 Haapajärven ympäri kiertävä luontopolku ja uusi lintutorni 

Asukkaiden toiveista lähtenyt idea järven kiertävästä ulkoilureitistä/polusta on 

varteenotettava ja toteuttamiskelpoinen, mikäli alueen maanomistajat ovat myötämielisiä 

ajatukselle. Tässä suunnitelmassa esitetään karkea suunnitelma polun rakentamiseksi. 

Mikäli polku aiotaan toteuttaa, vaatii se erillisen suunnitelman ja tilaisuuksia, joissa 

maanomistajien ja asianosaisten mielipiteitä kuullaan.  

Polun varteen voidaan rakentaa myös toinen lintutorni, johon soveltuva paikka voisi olla 

esimerkiksi Vatajanranta. Torni ja sille kulkeminen eivät aiheuttaisi lisähäiriötä, koska 

alueella on jo liikennettä. Valo on alueella aamulla ja aamupäivällä myötäinen, mikä on 

lintujen tarkkailun kannalta hyvä. Myös järven kasvillisuusvyöhyke on alueella kapeahko, 

joten vesilintuja voi nähdä ja valokuvata parhaimmillaan lähietäisyydeltä. Ranta on 

monipuolinen ja rehevä, eli se houkuttelee monimuotoista linnustoa. Maantien läheisyyden 

vuoksi itäpuolen tornipaikalle olisi myös helppo päästä. 

Haapajärven ympäri tehtävä luontopolku olisi maanmuodoista ja kiinteistön omistajista 

riippuen noin 8–10 kilometrin pituinen polku, jonka varrella esiteltäisiin Haapajärven 

kasvillisuutta, linnustoa, kalastoa ja muuta eliöstöä opastetaulujen avulla. Luontopolusta 

kertova materiaali voisi olla myös esimerkiksi Lappeenrannan ympäristötoimen sivuilla, 

josta se olisi helposti mm. retkeilijöiden, koulujen ja päiväkotien käytössä ja apuna retkien 

suunnittelussa (kuvat 10–12). 

Haapajärven linnusto tulee ottaa huomioon polun suunnittelussa, jotta polkua ei laiteta 

kulkemaan häiriöalttiille alueille. Polun tulee kiertää kauempaa esimerkiksi laajimmat, 

aralle ruskosuohaukalle sopivat järviruovikot ja sen saalistusalueiksi sopivat rantaluhdat. 

Myöskään lokkien ja tiirojen pesien lähettyville ei pidä houkutella ihmisiä. Sorsat ja 

kahlaajat sen sijaan pakenevat ihmistä vasta lähietäisyydeltä, joten ne eivät ole yhtä 

herkkiä häirinnälle sen enempää vetisellä rantaluhdalla tai -niityllä tai tiheässä 

rantametsässä tai -pensaikossa pesiessään. 

Polku alkaisi lintutornin läheisyyteen sijoitettavalta parkkipaikalta, johon tulisi opastetaulu. 

Taulu toivottaisi vierailijat tervetulleeksi alueelle ja siinä kerrottaisiin, mitä alueella voi 

nähdä ja tehdä. Taulussa olisi myös luontopolun kartta ja perustietoa Haapajärvestä. 

Opastekylttejä olisi toiveista riippuen esimerkiksi kuusitoista, eli noin puolen kilometrin 

välein. Teemoihin voidaan kysyä ideoita myös asukkailta, mutta ne voisivat olla 

esimerkiksi seuraavat: 

 Ruskosuohaukka 

 Viitasammakon ääntely 

 Haapajärven kalasto 

 Vieraslajit ja niiden torjunta 

 Haapajärven kunnostushistoria 
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 Rakkolanjoki ja taimen 

 Kosteikon eliöstö ja kasvillisuus 

 Haapajärven linnusto 

 Umpeenkasvun hidastaminen ja muu lintuvesien aktiivinen 

suojelutoiminta 

 Muuttolinnut ja niiden levähtäminen järvellä 

Polun kulkureitiltä voidaan tarvittaessa raivata pois pensaikoita. Polku merkitään 

symboleilla. Polun pohjalle voidaan tarvittaessa levittää soraa ja kosteilla paikoilla 

lankkuja tai pitkospuita, jotta polkua ympäröivä kasvillisuus ei vaurioidu. Sopivalle 

paikalle voidaan laittaa näköalapaikka ja siihen penkki.  

Järven eteläpuolelle Rakkolanjoen ylitse soveltuisi uusi puinen kävelysilta, jota pitkin olisi 

turvallista ylittää joki. Vaihtoehtoisesti kulku voi olla myös nykyisen sillan kautta. Uusi 

silta joen yli vaatii aina aluehallintoviraston (AVI) luvan. 

6.8.2 Vatajanrannan kunnostaminen 

Asukaskyselyn perusteella asukkaat toivovat Vatajanrannan kunnostamista. Rannalla 

pidetään juhannuskokkoa, ja rannan käyttäjiä on paljon, eli kunnostaminen olisi tarpeen, 

vaikka uimaveden laatu ei olisikaan vielä lähivuosina hyvä. 

Rannan läheisyydessä on havaittu pesivistä kosteikkolintulajeista punajalkaviklo ja 

luhtahuitti, jotka eivät kuitenkaan merkittävästi häiriintyisi rannan virkistyskäytöstä (niille 

sopivaa ympäristöä on lähinnä rannan pohjoispuolella). Muita häiriöille herkkiä 

luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita lajeja ei pesi lähellä rantaa tai ole siitä muihin 

vuodenaikoihin riippuvaisia, joten rannan virkistyskäyttö ei aiheuta Haapajärven 

linnustolle mainittavaa häiriötä. 

Rannan kunnostamisessa olisi hyvä lähteä liikkeelle kartoittamalla rannan käyttäjien 

tarpeet ja toiveet suunnittelutilaisuudessa. Tilaisuuteen olisi hyvä saada kokoon eri 

ryhmien, kuten osakaskunnan ja kyläyhdistyksen edustajia, jotta kaikkien mielipiteet ja 

ideat saataisiin koottua yhteisymmärryksessä. Tilaisuudessa voidaan käydä läpi erilaiset 

kunnostusmenetelmät sekä rannan käyttöä palvelevat rakenteet, kuten pöydät, penkit, wc ja 

laituri. Vatajanranta voisi olla luonnollisena osana Haapajärven luontopolkua, ja rannalle 

voitaisiin laittaa opastekyltit luontopolulle.  

6.9. Yhteenveto, kustannukset ja aikataulu 

Kuvissa 10–12 on havainnollistettu edellä kuvattu toimenpide-ehdotuksia. Taulukossa 4 on 

esitetty Haapajärven Natura-alueelle suunnitellut merkittävimmät toimenpiteet, tavoitteet 

ja merkittävyys alueen linnustolle ja taulukossa 5 alustava aikataulu toimenpiteille (ks. 

myös luku 8). 

 



 

 

42 Lappeenrannan Haapajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

 

Kuva 10. Toimenpide-ehdotukset Haapajärven pohjoisosassa. Kuvioiden koko ja sijainti ovat 
viitteellisiä. Natura-luontotyyppien (vaihettumissoiden ja rantasoiden) sijainti on vuoden 2008 
selvityksen (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) mukainen. Lukuunottamatta Rakkolanjoen suun 
kosteikkoa, Haapajärvelle teoreettisesti soveltuvat kosteikkokohteet ovat Huttusen ym. (2008) 
julkaisusta.  
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Kuva 11. Toimenpide-ehdotukset Haapajärven keskiosassa. Kuvioiden koko ja sijainti ovat 
viitteellisiä. Natura-luontotyyppien (vaihettumissoiden ja rantasoiden) sijainti on vuoden 2008 
selvityksen (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) mukainen. Lukuunottamatta Rakkolanjoen suun 
kosteikkoa, Haapajärvelle teoreettisesti soveltuvat kosteikkokohteet ovat Huttusen ym. (2008) 
julkaisusta. Ruoppausalue on asukaskyselyssä alueen asukkaan oman kiinteistönsä rantaan 
toivoma. 
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Kuva 12. Toimenpide-ehdotukset Haapajärven eteläosassa. Kuvioiden koko ja sijainti ovat 
viitteellisiä. Natura-luontotyyppien (vaihettumissoiden ja rantasoiden) sijainti on vuoden 2008 
selvityksen (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) mukainen. Lukuunottamatta Rakkolanjoen suun 
kosteikkoa, Haapajärvelle teoreettisesti soveltuvat kosteikkokohteet ovat Huttusen ym. (2008) 
julkaisusta.  
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Taulukko 4. Toimenpide-ehdotukset, tavoitteet ja niiden merkittävyys linnustolle.  

Toimenpide Tavoite Mitä tehdään? Suoritusväli 

Hyöty 
linnustolle 

(I=erittäin 
merkittävä, 

II= 
merkittävä) 

Kosteikkojen 
 rakentaminen 
 

Pienennetään 
hajakuormitusta ja 
monipuolistetaan lintujen 
ja kasvien 
elinympäristövalikoimaa 

Rakennetaan ravinteita 
sitovia kosteikkoalueita 
järveen virtaavien ojien 
suihin 

Kertaluonteinen 
rakennusvaihe, 
jatkossa ruoppausta ja 
kasvillisuuden poistoa 
tarpeen mukaan 

I 

Vesikasvillisuuden 
niitto 
 

Parannetaan kahlaajien ja 
muiden avomaalintujen ja 
niitty- ja 
luhtakasvillisuuden 
elinoloja 

Niitetään 
ilmaversoiskasvustoja 
niin märillä luhdilla kuin 
kuivemmilla 
rantaniityilläkin 

Aluksi vuosittain, 
toistetaan 
myöhemmin 
harvemmin 
kasvillisuuden 
kehityksen mukaan 
 

 
I 

Pensaikon ja 
puuston raivaus 
 

Hidastetaan rantaluhtien ja 
-niittyjen umpeenkasvua ja 
elvytetään avomaalintujen 
ja -kasvien elinoloja 

Raivataan tiheimpiä 
pensaikkoja aukkoisiksi 

Toistetaan 5-10 v. 
välein pensaikon 
kasvunopeuden 
mukaan 

II 

Allikoiden 
kaivaminen  
 
 
 

Hidastetaan 
umpeenkasvua, lisätään 
rantakasvustojen 
monimuotoisuutta, 
hyönteissyöjälintujen 
ruokailupaikkoja sekä 
sorsien ja sorsapoikueiden 
suojapaikkoja 

Kaivetaan laajimpiin 
järviruovikoihin ja 
muihin 
ilmaversoiskasvustoihin 
n. 0,1-2 aarin lampareita 

Toistetaan n. 10 v. 
välein vesikasvustojen 
palautumisnopeuden 
mukaan  

I 

Tekosaarekkeiden 
rakentaminen 

Houkutellaan naurulokkeja 
ja kalatiiroja pesiviksi 
yhdyskunniksi 

Kaivetaan rannan 
suuntaisia saarekkeita 

Toistetaan n. 10 v. 
välein vesikasvustojen 
palautumisnopeuden 
mukaan 

I 

Kiviröykkiöiden 
rakentaminen 

Luodaan pesintä- ja 
oleskelualueita tiiroille ja 
kalalokeille 

Rakennetaan kaksi 
kiviröykkiötä Suurisaaren 
koillispuolelle 

Kertaluonteinen 
toimenpide, 
kunnostus tarpeen 
mukaan 

I 

Virkistyskäytön 
ohjaus 
 

Ohjataan ulkoilua niin, että 
linnusto ja uhanalaiset 
luontotyypit eivät häiriinny 

Luontopolun ja -
opasteiden tekeminen, 
lintutornin 
rakentaminen, 
Vatajanrannan 
kunnostus 

Rakenteiden osalta 
kertaluonteinen toimi, 
kunnostusväli 5-10 v.  
Rannan kunnostus 
uusitaan tarpeen 
mukaan 

II 

Pienpetopyynti 
 

Vähennetään vesilintuihin, 
kahlaajiin ja lokkilintuihin 
kohdistuvaa 
saalistuspainetta 
 

Yhteistyö 
metsästysyhdistyksen 
kanssa. Loukkupyynnin 
suunnittelu 

Jatkuvaa, jos kannat 
eivät lähde pysyvästi 
laskuun 

I 
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Taulukko 5. Alustava aikataulu toimenpiteille.  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

KARTOITUKSET / SEURANTA      

Kasvillisuus 
x 

    x 

Viitasammakko 
x 

x 
 

 x  

Linnusto 
x 

x x x  
 

Sudenkorennot 
(x) 

 x    

KUNNOSTUS       

Kosteikkojen rakentaminen 

Suunnitelmat, 

neuvottelut 

maanomistajien 

kanssa, mittaukset, 

hyväksyntä ELY-

keskuksessa 

Rakentaminen 
    

Vesikasvillisuuden niitto 
Suunnitelman 
hyväksyntä ELY-
keskuksessa 

Niitto     

Pensaikon ja puuston 
raivaus 

 Raivaus     

Allikoiden kaivaminen ja 
tekosaarekkeiden 
rakentaminen 

Suunnitelman 

hyväksyntä ELY-

keskuksessa 

Kaivuutyöt     

Kiviröykkiöiden 
rakentaminen 

Suunnitelma ja 

suunnitelman 

hyväksyntä ELY-

keskuksessa 

Rakentaminen 
    

LUONTOPOLKU       

 Suunnitelma, kokous 
asianosaisten kanssa 

Polun ja 

lintutornin 

rakentaminen 
    

VATAJANRANNAN 
KUNNOSTUS 

      

 

Suunnitelma, kokous 
asianosaisten kanssa. 
Suunnitelman 
hyväksyttäminen ELY-
keskuksessa 

Kunnostus     
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Metsähallitus on julkaissut lintuvesikohteiden hoidon ja käytön osalta yhteenvedon, jossa on 

laskelmat myös kunnostustoimien ja palvelurakenteiden kustannuksista (Mikkola-Roos & 

Niikkonen 2005). Järven kunnostuksen kustannuksia on koottu eri lähteistä myös Ulvin & Lakson 

(2005) sekä Martinmäen ym. (2010) julkaisuihinn. Raporteissa esitettyjä kustannuksia käytettiin 

ohjeellisina arvioitaessa myös tämän alueen palvelurakenteiden kustannuksia (taulukko 6).  

Taulukko 6. Toimenpiteiden arvioituja kustannuksia Mikkola-Roosin & Niikkosen (2005), Ulvin & 
Lakson (2005) ja Martinmäen ym. (2010) mukaan.  

Menetelmä Kustannukset  Huomautuksia 

KUNNOSTUS 
  

Kosteikkojen rakentaminen 2053-2276 €/ha 
Perustamiskustannukset sekä 
menetetyn maan arvo 

Vesikasvillisuuden niitto 85-500 €/ha 
 

Pensaikon ja puuston raivaus 
rantaniityilta 

Alkuraivaus 2500-4000 €/ha 
Jatkoraivaus 500-800 €/ha 

Kevyt raivaus 

Allikoiden kaivaminen ja 
tekosaarekkeiden rakentaminen 

Traktorikaivuri < 0,5 €/m3  
Kaivinkone 1,73 €/m3  
Ponttoonitelakaivinkone 4,5–5,0 €/m3  
Lumen ja jäänpoisto 0,25 €/m3  
Massojen siirto 1,8 €/m3 

 

Kiviröykkiöiden rakentaminen Kustannukset riippuvat suunnitelmasta 
 

Suojavyöhykkeiden 
perustaminen  

360 €/ha /v 
 

LUONTOPOLKU 
  

Sillan rakentaminen Kustannukset riippuvat suunnitelmasta 
Uusi silta joen yli vaatii aina 
aluehallintoviraston (AVI) luvan. 

Opastetaulut (16 kpl) 300 €/ kpl, yhteensä 4800 € 
 

Polun raivaus, kunnostus ja 
merkintä 

Pitkospuut 17 €/ m  
Raivaus 300-500  € / ha 
Sora 6  € / tonni 

Pitkospuita tarvitaan kosteisiin kohtiin. 
Soraa levitetään tarvittaessa, levityksen 
kustannus riippuu alueesta. 

Lintutorni 15000-20000 € 
Lintutornin ylläpitokustannukset 
vaihtelevat tarpeen mukaan 

Penkki 500 € 
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VATAJANRANNAN KUNNOSTUS 
 

Penkit ja pöydät 2000 € 
 

Kompostoiva käymälä 1500 €  
Käymälän huoltokulut vaihtelevat 
käyttöasteen mukaan 

Rannan niitto ja/tai ruoppaus Kustannukset riippuvat suunnitelmasta 
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7. Toimenpiteiden vaikutus Natura-luontoarvoihin 

Natura-suojeluohjelmaan liittyvä lainsäädäntö edellyttää hankkeiden luontovaikutusten 

selvittämistä, jos hanke voi vaikuttaa niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella alue on 

valittu Natura-verkostoon. Natura-alueiden kohdalla lainsäädäntö on varsin tiukka siinä 

suhteessa, että luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa 

hankkeen toteuttamiseen tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos luonnonsuojelulain 

65 §:n mukainen arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman 

heikentävän Natura-alueen luonnonarvoja. Heikentämistä on tulkittava niiden 

luontotyyppien ja lajien näkökulmasta, joita alueella on tarkoitus suojella. Näin ollen vain 

päätöksen suojeluperusteena olevien luonnonarvojen heikentyminen on merkityksellistä 

(Kujala 2000). Tässä tarkastelussa huomioidut Natura-luontoarvot ovat sellaisia 

lintudirektiivin I liitteen lajeja, jotka on mainittu alueen Natura-tietolomakkeessa. 

Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan kuitenkin myös muuta, Haapajärven suojeluarvoon 

vaikuttavaa ja huomionarvoista lintulajistoa, jota on lueteltu Natura-tietolomakkeella. 

Lisäksi arvioidaan vaikutuksia Haapajärvellä esiintyviin luontodirektiivin liitteen I 

luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuun viitasammakkoon.  

7.1. Vaikutukset linnustoon 

Haapajärvi on liitetty Natura-alueiden verkostoon seuraavien EU:n lintudirektiivin liitteen 

I lajien esiintymispaikkana: kalatiira, kaulushaikara, kurki, laulujoutsen, liro, mustakurkku-

uikku, ruskosuohaukka, suokukko ja uivelo. Ehdotettujen järven kunnostustoimien ei tule 

heikentää vaan pikemminkin parantaa näiden lajien elinoloja alueella. Lajien 

pesäpaikkojen, ruokailu-, lepäily- ja muiden elinympäristövaatimusten, ravinnonhankinnan 

ja muiden elintapojen perusteella on arvioitavissa, millä tavoin ja miten merkittävästi 

kunnostustoimet tulevat vaikuttamaan lajien elinoloihin ja lähitulevaisuuden 

esiintymisedellytyksiin Haapajärvellä. 

Kalatiira pesii mieluiten avoimilla pikku luodoilla ja laajoilla vesikivillä mutta joskus 

myös veden ympäröimillä keinotekoisilla saarekkeilla ja muilla rakenteilla. Kalatiira 

saalistaa ravinnokseen pääasiassa pikkukaloja, eikä se ole ihmisarka. Kunnostustoimilla ei 

ole haitallisia vaikutuksia sen elinoloihin. Rakentamalla veden ympäröimiä, vähän matkaa 

rannasta sijaitsevia tekosaarekkeita esimerkiksi kivenlohkareista tai ankkuroimalla 

muutaman neliömetrin kelluvia pesälauttoja on mahdollista tarjota kalatiiroille 

houkuttelevia ja monissa lintuvesien suojeluhankkeissa toimiviksi havaittuja pesäpaikkoja. 

Kaulushaikara on vaatelias, ruskosuohaukan kaltainen vankkoihin ja melko syvässä 

vedessä kasvaviin järviruovikoihin erikoistunut laji (direktiivilajien ulkopuolisista lajeista 

samankaltaisia ruovikoita tarvitsevat myös rastas- ja rytikerttunen). Pesä on ruovikon 

kätkössä, ja laji etsii myös ruokansa (pienet kalat, sammakot ja muut eläimet) pääosaksi 

ruovikoissa ja muissa suojaavissa ilmaversoiskasvustoissa. Kaulushaikara piilottelee 

ruovikoissa ja muissa kasvustoissa myös pesimäajan ulkopuolella alkukeväällä sekä 

loppukesästä syksyyn. Se karttaa rauhattomia paikkoja mutta tulee toimeen lähellä ihmisen 
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häiritsemiä paikkojakin, kunhan asuinruovikko ja sen välitön lähiympäristö säilyvät 

häiriöttöminä. Haapajärvellä kaulushaikara on tavattu vuodesta toiseen vaihdellen 

luoteisperukan laajimmissa ruovikoissa sekä eteläosassa Jussilanlahden ja Suurisaaren 

välisissä ruovikoissa. Kunnostustoimissa laajimmat ruovikot näillä alueilla jätetään 

entisellään, eivätkä ehdotetut toimet muutenkaan heikennä kaulushaikaran elinoloja. 

Kurki on viime vuosikymmeninä sopeutunut pesimään ja ruokailemaan hyvin 

monenlaisissa kosteissa, avoimissa ja puoliavoimissa ympäristöissä alkuperäisen 

elinympäristön, soiden, laajamittaisen kuivatuksen vuoksi. Rehevärantaiset lintuvedet ovat 

kurjille sopivaa elinympäristöä, kunhan itse pesäpaikka säilyy häiriöttömänä. Kurki 

piilottaa pesänsä kaulushaikaran, ruskosuohaukan ja laulujoutsenen lailla mahdollisimman 

hyvin, jotta pedot eivät huomaisi sitä. Haapajärven kaksi vakituista kurkiparia viihtyvät 

järven pohjoispäässä sekä eteläosassa, etenkin Jussilanlahden ja Pienisaaren välisellä 

alueella, mistä löytyy suotuisia rauhallisia rantaluhtia ja -ruovikoita pesä- ja 

ruokailupaikoiksi. Kurjet etsivät ruoakseen sammakoita, kaloja, pikkunisäkkäitä ja muita 

pieniä eläimiä sekä monenlaista kasviravintoa kosteikkojen ohella myös läheisiltä pelloilta. 

Kunnostustoimissa kurkien suosimat pesäpaikat jätetään rauhaan. Ruoppaukset ja niitot 

parantavat ja monipuolistavat kurkien ruokailupaikkoja, ja pienpetopyynti voi vähentää 

pesintöjen tuhoutumisen riskiä, kuten muillakin maassa pesivillä lintulajeilla. 

Kunnostustoimilla ei ole haitallisia vaikutuksia kurjen elinoloihin Haapajärvellä.  

Laulujoutsen pesii rehevärantaisilla järvillä ja lammilla ja syö vesikasvien versoja 

kasvustojen reunamilta, pikku allikoista sekä avoimemmiltakin matalilta vesialueilta. Pesä 

on kasvillisuuden kätkössä. Emot yleensä piilottelevat myös poikasiaan visusti pitkin 

kesää, kunnes ne useimmiten elokuulla alkavat lähellä lentoonlähtöikäänsä näyttäytyä 

avoimemmin. Haapajärvellä on laulujoutsenelle sopivimpia pesä- ja oleskelupaikkoja 

eteläosassa varsinkin Jussilanlahdelta Pienisaaren tienoille sekä pohjois- ja 

luoteisrannoilla. Laulujoutsenia tavataan Haapajärvellä myös muuttoaikaan enimmillään 

jopa joitakin satoja, mutta määrät niin keväällä kuin syksylläkin ovat vaihdelleet 

huomattavasti. Kunnostustoimilla ei ole merkittävää haittavaikutusta sen enempää pesivien 

kuin muutolla levähtävien laulujoutsenten elinoloihin Haapajärvellä. 

Liroa tavataan Haapajärvellä muuttoaikaan. parhaina päivinä jopa satojen yksilöiden 

parvia. Liroja levähtää alueella todennäköisesti moninkertaisia määriä linnustoselvityksissä 

havaittuihin verrattuna, koska parvia ja yksinäisiä lintuja hajaantuu eri puolille 

kasvillisuuden kätköön, eivätkä ne paljastu useinkaan muuten kuin häirittyinä 

lähietäisyydeltä (eivät rannoilta tähystäen). Liro lepäilee ja etsii ruoakseen pieniä 

selkärangattomia eläimiä mieluiten saraa ja kortetta kasvavilla vetisillä luhdilla ja kosteilla 

heinikkoisilla rantaniityillä, tulvivilla rantapelloilla sekä niukkakasvuisilla lietteillä. 

Ruoppaukset ja niitot sekä kosteikkojen rakentaminen laajentavat ja parantavat 

merkittävästi lirojen ruokailuympäristöjä Haapajärvellä, joten kunnostustoimilla on 

huomattava positiivinen vaikutus lajin paikallisiin elinoloihin. Yksi liropari pesi järvellä 

vuonna 2013, mutta pesintä saattoi olla tilapäinen; laji on katoamassa pesimälintuna 

muualtakin Etelä-Suomesta. 

Mustakurkku-uikkua on aiemmin tavattu Haapajärvellä, joskaan pesiviksi tulkittuja pareja 

ei järjestelmällisten linnustoselvitysten vuosina (1966, 1986, 1996, 2006, 2008, 2011–

2013) ole ilmoitettu. Sen sijaan vuonna 2014 tavattiin yksi pesivä pari. Muuttoaikaan laji 
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on tavattu järvellä vain satunnaisesti viime vuosina. Mustakurkku-uikku on taantunut 

roimasti useimmilla lintuvesillä koko Etelä-Suomessa, joten lajin puuttuminen 

Haapajärveltä viime vuosikymmeninä (vuotta 2014 lukuun ottamatta) johtuu ainakin 

pääosaksi kokonaiskannan voimakkaasta alentumisesta, mihin olennaisina syinä ovat 

varsinkin vesien ylirehevöityminen, minkkien ja muiden pesintöjä tuhoavien petojen 

runsastuminen sekä pesimäsuojaa pesärosvoilta tarjoavien naurulokki- tai 

kalatiirayhdyskuntien pieneneminen ja katoaminen monilta paikoilta kokonaan. 

Särkikalakantojen kasvu on koventanut kalojen ja vesien selkärangattomia syövien 

vesilintujen kilpailua ravinnosta. Todennäköisesti nämä kaikki tekijät ovat paikallisestikin 

heikentäneet mustakurkku-uikun elinoloja Haapajärvellä. Kunnostustoimilla ei ole 

haitallisia vaikutuksia tälle lajille, vaan päinvastoin, ravinnekuormituksen pienentäminen 

edesauttaa järven palautumista lajille otollisempaan tilaan. Ruoppaukset ja niitot sekä 

tekosaarekkeiden rakentaminen lokeille ja tiiroille parantavat merkittävästi mustakurkku-

uikun elinoloja. 

Ruskosuohaukka pesii kaulushaikaran tavoin laajimmissa ja vetisimmissä, vankimmissa ja 

häirinnältä turvassa olevissa järviruovikoissa. Laji piilottaa pesänsä ruovikon kätköihin 

maapedoille mahdollisimman vaikeakulkuiseen paikkaan. Ruskosuohaukka saalistaa vesi- 

ja muita myyriä, pikkulintuja ja niiden poikasia ja muita pieniä selkärankaisia avoimilla 

rantaluhdilla ja -niityillä sekä lähiympäristön pelloilla. Haapajärvellä ruskosuohaukkapari 

pesii lähinnä eteläosassa, missä kelvollisia ja rauhallisia järviruokokasvustoja on etenkin 

järven eteläosassa Jussilanlahden ja Pienisaaren välisellä alueella. Saalistukseen kelpaavia 

ympäristöjä sijaitsee pitkin rantoja ympäri järven sekä lähiympäristön pelloilla. 

Ruoppaukset, niitot ja kosteikkojen rakentaminen parantavat ruskosuohaukan 

ravintotilannetta sekä monipuolistavat ja laajentavat sille suotuisaa saalistusympäristöä. 

Kunnostustoimet eivät heikennä ruskosuohaukan pesimäympäristön laatua tai saatavuutta. 

Suokukko on Haapajärvellä muutonaikainen levähtäjä. Muuttokausi kestää sillä muiden 

kahlaajien tavoin syksyllä pitempään kuin keväällä. Suokukko on liroa vähälukuisempi 

läpimuuttaja, mutta senkin havaitut lukumäärät viime vuosien selvityksissä – useita 

kymmeniä yksilöitä tai jopa 150 yksilöä maksimipäivinä loppukesällä ja alkusyksyllä – 

jäänevät aliarvioiksi. Suokukot lepäilevät ja ruokailevat mieluiten avoimilla luhdilla, 

vetisillä rantaniityillä, tulvapelloilla ja lietteillä. Niitot, kosteikkojen rakentaminen, 

ruoppaukset ja muut hoitotoimet ovat suokukollekin edullisia, eivätkä ne millään lailla 

heikennä lajin elinoloja Haapajärvellä.  

Uivelo kuuluu niin ikään Haapajärven muutonaikaiseen lajistoon. Uiveloita levähtää 

järvellä sekä kevät- että syysmuuttoaikaan enimmäkseen yksittäisiä lintuja tai pikku parvia, 

maksimissaan yli kymmenenkin. Nämä ovat tavanomaisia levähtäjämääriä useimmilla 

parhaistakin eteläsuomalaisista lintuvesistä, eikä useiden kymmenien yksilöiden 

päiväkohtaisia summia tilastoida kuin joiltakin uiveloiden erityisesti suosimilta järviltä tai 

merenlahdilta. Uivelot viihtyvät melko avoimilla vesialueilla hakeutuen kuitenkin 

tyypillisesti suojaavan kasvillisuuden lähettyville. Kunnostustoimet eivät millään lailla 

heikennä uivelon elinoloja Haapajärvellä. Ravinnekuormituksen pienentäminen ja veden 

kirkastuminen päinvastoin hyödyttää uiveloa ja muita vesilintuja, jotka pyydystävät 

ravinnokseen pikkukaloja ja selkärangattomia sukeltaen. 
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7.2. Vaikutukset Natura-luontotyyppeihin  

Allikoiden kaivuu vaihettumissoille ja rantasoille heikentää luontotyyppiä paikallisesti, 

mutta ne ovat välttämättömiä lintujen elinolojen parantamiseksi. Kaivettavavien allikoiden 

ala on korkeintaan noin 0,3 ha. Vuonna 2008 (Ympäristösuunnittelu Enviro 2008) 

arvioitiin vaihettumissoiden ja rantasoiden pinta-alaksi Haapajärvellä noin 13 ha. Tällöin 

allikoiden kaivuu vaikuttaisi noin 2 %:iin luontotyypin pinta-alasta. Laajimmat niitot 

suunnitellaan tehtävän vuonna 2008 määriteltyjen vaihettumissoiden ja rantasoiden 

ulkopuolelle. Ongelmana suunnittelussa on, että vuoden 2008 selvityksen jälkeen 

kasvillisuus on oletettavasti muuttunut ainakin niillä rannoilla, joille kunnostustoimet 

kohdistuivat, ja Natura-luontotyyppien sijoittumisesta ja laajuudesta on siten ainakin osin 

vanhentunutta tietoa. Niitot voivat tosin myös kohentaa vaihettumis- ja rantasoiden tilaa, 

jos yksipuoliset osmankäämi- ja järviruokokasvustot muuttuvat matalakasvuisemmiksi ja 

monilajisemmiksi kasviyhteisöiksi.  

Södermanin (2003) ohjeistuksessa todetaan, että luontodirektiivissä ei vaadita Natura-

alueen täydellistä koskemattomuutta tai luonnontilaisuutta, vaan sillä tarkoitetaan Natura-

alueen eheyttä, jossa koko alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä 

elinkelpoisena. Rakennetta ja toimintaa voidaan arvioida arvioimalla näitä kuvaavia 

biologisia muuttujia, esimerkiksi elinpiirejä, ruokailu- tai pesimäalueita, ravinne- ja 

hydrologisia suhteita, ekologisia prosesseja ja populaatioita. Rantasoiden raivauksia ja 

niittoja on tehty Natura-alueilla nimenomaan pesimälinnuston elinolojen ja siten alueen 

ekologisen toiminnan parantamiseksi.  

Virkistyskäyttöä koskevat suunnitelmat eivät uhkaa Natura-luontotyyppejä, sillä niille ei 

suunnitella virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Luontotyyppien vaikeakulkuisuudesta 

johtuen on epätodennäköistä, että ne kärsisivät lisääntyneestä virkistyskäytöstä järvellä. 

Vaihettumissuot ja rantasuot ovat tärkeitä lintujen elinympäristöjä, joten kun linnustoa 

suojellaan virkistyskäytön haitoilta, suojellaan samalla myös arvokkaita luontotyyppejä.  

7.3. Vaikutukset viitasammakkopopulaatioon 

Viitasammakoille osa suunnitelluista toimenpiteistä voi olla vahingollisia, kun taas osa, 

kuten uusien kutemiseen soveltuvien lammikoiden avaaminen, voi olla hyödyksi. 

Viitasammakko kutee matalaan veteen, joten syväksi ruopatut alueet eivät ehkä 

ruoppauksen jälkeen enää sovellu kutualueiksi. Kutualueille ruopatut väylät voivat myös 

olla vahingollisia, sillä niitä hyödyntävät kalat käyttävät ravintonaan sekä sammakon 

toukkia että aikuisia sammakoita. Kylmähorroksen aikaan tehty ruoppaus voi puolestaan 

olla riski alueella talvehtiville aikuisille yksilöille. Ainakin osan 

viitasammakkopopulaatioista tiedetään talvehtivan kutualueillaan (Jokinen 2012), jolloin 

talviruoppauksia tulee välttää ainakin näillä alueilla. Kesäaikaan ennen poikasten maalle 

nousua kutualueella tehty niitto ja siihen liittyvä raskaiden koneiden käyttö voi olla 

vahingollista vesikasvillisuuden seassa eläville viitasammakon nuijapäille tai avata kaloille 

pääsyn alueelle.  

Tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on suunniteltu vuoden 2014 

viitasammakkokartoituksen tulosten perustella (Kuitunen 2014). Kartoitus olisi kuitenkin 
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syytä uusia ennen toimenpiteitä, sillä viitasammakoiden esiintymisalueet ovat vaihdelleet 

Haapajärvellä aiempina vuosina (Kuitunen 2011, 2013a, b, 2014).  
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8. Seuranta 

8.1. Linnuston seuranta 

Haapajärven pesimälinnuston järjestelmällinen ja kattava seuranta on välttämätöntä 

kunnostustoimien vaikutusten ja alueen luonnonsuojeluarvon arvioimiseksi ja mahdollisten 

lisäkunnostustoimien suunnittelemiseksi. Koska niin lajiston koostumus kuin eri lajien 

parimäärätkin vaihtelevat vuosittain johtuen sekä paikallisista että laaja-alaisemmista 

syistä, on perusteltua toistaa pesimälinnuston seuranta vuosittain kunnostustoimien jälkeen 

kolmena ensimmäisenä pesimäkautena. Näin saadaan käsitys vuosittaisen vaihtelun 

laajuudesta. Myöhemmin pitkäaikaisempien ja kunnostuksella tavoiteltavien trendien 

varmistamiseen riittää vastaava seuranta kolmen vuoden välein. Jotta Haapajärven 

paikallisten lintujen elinolojen muutoksen merkitys voidaan arvioida, on seurantatuloksia 

verrattava vastaavien lintuvesien seurantatuloksiin muualla, jolloin lintukantojen yleiset, 

muista syistä johtuvat muutokset voidaan erottaa paikallisten olosuhteiden aiheuttamista 

muutoksista. Linnuston laskenta-alue kattaa koko Haapajärven rantalehtoja myöten. 

Haapajärven merkitys varsinkin vesilintujen muutonaikaisena levähdysalueena tullee 

kasvamaan kunnostustoimien ansiosta. Monella lintuvedellä muutonaikainen suojeluarvo 

on jopa suurempi kuin pesimäaikainen. Muutonaikaista vesilinnustoa on perusteltua 

seurata pesimälinnuston lailla aluksi kolmena vuonna kunnostustoimien valmistuttua ja sen 

jälkeen joka kolmas vuosi. 

Pesimälinnuston seurannassa käytetään valtakunnallisen linnustonseurannan vakioituja 

menetelmiä, joita käytetään myös muilla, Haapajärven vertailukohteiksi sopivilla 

lintuvesillä (Koskimies & Väisänen 1988, 1991, Koskimies 1994). Sorsalinnut ja 

nokikanat lasketaan vesilintujen pistelaskentamenetelmällä, rantaluhtien ja -niittyjen sekä 

rantalehtojen ja -pensaikkojen kahlaajat, varpus- ja muut maalinnut viisi kertaa 

pesimäkauden kuluessa toistettavalla kartoitusmenetelmällä. Tällöin varmistuu 

vertailukelpoisuus vuosien 2008–2014 seurantatuloksiin. Lokkilintujen laskenta perustuu 

ensisijaisesti emojen laskentaan mutta niiden, kuten muidenkin lajien, tuloksia 

tarkennetaan myös pesälöytöjen perusteella. 

Muutonaikaiset vesilinnut ja muut Haapajärven suojeluarvoa muuttoaikaan merkittävästi 

nostavat lajit lasketaan pistelaskentamenetelmällä. Laskentakausi kattaa pääosin 

vesilintujen muuttokauden, keväällä ensisijaisesti maaliskuun lopulta toukokuun puolivälin 

paikkeille ja syksyllä elo-lokakuun. Laskenta toistetaan vähintään kerran viikossa, 

kiivaimpaan muuttoaikaan kaksi kertaa viikossa. 

Koska laskennoissa ei voida havaita kaikkia Haapajärvellä pesiviä ja oleskelevia, 

erityisesti harvinaisia ja vaikeasti havaittavia mutta suojeluarvoa nostavia lajeja, kootaan 

seurannan yhteydessä mielenkiintoiset havainnot alueella retkeileviltä lintuharrastajilta. 

Haapajärven linnuston seurantaa varten laaditaan myöhemmin yksityiskohtainen 

suunnitelma vastaavien hankekohtaisten seurantojen suuntaviivojen mukaan (esim. 

Koskimies 2001). 
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8.2. Kasvillisuuden seuranta 

Kasvillisuuskartoituksen toistaminen olisi erittäin ajankohtaista. Tarkka 

kasvillisuuskuviointi on olennainen osa niittojen sekä vesikasvillisuuden, pensaikon ja 

puuston poiston suunnittelua. Uudessa kartoituksessa kasvillisuuskuviointi on syytä tehdä 

mahdollisimman vertailukelpoisesti aiemman kartoituksen (Ympäristösuunnittelu Enviro 

2008) kanssa. Tosin on suositeltavaa, että vieraskasvilajeihin kiinnitetään aiempaa 

tarkempaa huomiota, jotta niiden esiintymät olisi helppo paikallistaa maastossa.  

Vesikasvilajien runsauden, umpeenkasvun ja lajiston muuttumisen seurannassa voidaan 

käyttää myös ns. päävyöhykelinjamenetelmää (Leka ym. 2003), jota on käytetty myös 

ympäristöhallinnon vesikasviseurannoissa. Menetelmän eduiksi on havaittu tarkkoihin 

paikkatietoihin perustuva sijainnin toistettavuus, tiedot kasvillisuuden vyöhykkeisyydestä, 

syvyystiedot sekä kohtuullisen vertailukelpoiset lajien runsausarviot. 

Kasvillisuusseurantojen avulla voidaan paitsi hankkia taustatietoa hoitotoimien 

suunnittelua varten, myös seurata hoitotoimien onnistumista. Kasvillisuutta seurataan 

kasvillisuuskuvioiden muutoksissa. Ilmakuvaus ja kasvillisuuskuvioinnin päivitys 

suositellaan tehtävän viiden vuoden välein. Erityisen tärkeää on huomioida Natura-

luontotyyppien seuranta sekä rajata raivausten ulkopuolelle ne rantametsät ja -pensaikot, 

joilla on eniten luontoarvoja (esimerkiksi lahopuuta). Hoitotavoitteet määräytyvät 

Haapajärvellä kuitenkin pääasiassa aina linnuston eikä kasvillisuusarvojen perusteella.  

8.3. Veden laadun seuranta 

Veden laadun tarkkailua tulee jatkaa, ja vesinäytteitä olisi hyvä ottaa useammin kuin 

kerran vuodessa. Uusi jätevedenpuhdistamo Hyväristönmäellä aloittaa toimintansa 2021, ja 

jätevesiä ei enää sen jälkeen aiota laskea käsittelemättöminä vesistöön. Voidaan siis 

olettaa, että Haapajärven veden laadussa olisi tällöin havaittavissa muutoksia. Myös 

lähivaluma-alueen hajakuormitusta pyritään vähentämään, mikä luultavasti tulee myös 

vaikuttamaan  veden laatuun, mahdollisesti jo lähivuosina.  

8.4. Muun eliöstön seurannat 

Pohjaeläinnäytteenotot ovat kustannustehokas keino tarkkailla veden ja pohjan laadun 

muutoksia. Paikallaan pysyvinä ja pitkäikäisinä pohjaeläimet kuvastavat järven tilaa ja sen 

kehitystä myös melko pitkältä ajanjaksolta. Pohjaeläinnäytteitä suositellaan otettavan aina 

vesinäytteenoton yhteydessä.  

Suosittelemme, että sudenkorentoselvitys toistetaan, kun ilmaversoiskasvillisuuden niitossa 

on siirrytty rantoja monipuolistavaan niittotapaan, minkä voi olettaa hyödyntävän 

sudenkorentoja. Mahdollisesti sudenkorentoselvitys voitaisiin tehdä vertailun vuoksi myös 

jo ennen hoitotoimien aloittamista. Sudenkorentojen laji- ja yksilömäärien muutokset 

kuvastavat myös veden ja pohjan laadun muutoksia (ks. Rajakallio2006).  
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Viitasammakkoselvityksiä tulisi tehdä vuosittain ainakin niinä vuosina, jolloin on 

suunnitteilla rantojen niittoja tai ruoppauksia. Kutualueiden tarkan paikantamisen avulla 

voidaan välttää hoitotoimista koituvia haittoja viitasammakkopopulaatiolla. 

Sammakkoeläimet ovat lisäksi herkkiä ympäristömuutoksille ja siten erinomaisia 

indikaattoreja elinympäristöjen laadulle.  
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Liite 1. Asukaskyselylomake 

 
Lappeenrannan Haapajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

ASUKASKYSELY 

Palauta vastaus viimeistään 3.3.2016 osoitteeseen:  
Faunatica Oy, Kutojantie 11, 02630 Espoo. 
Postitettaessa tulee kuori varustaa normaalilla kirjepostimerkillä. Riittää, että postileima on 
3.3.2016. Kyselyn voi tehdä myös internetissä 6.6.2016 asti: 
www.novaforms.fi/lomakkeet/73/lomake.html  
 

Vastaajan tiedot: 

□ mies □ nainen Ikä: ______ vuotta 

Käytän Haapajärven aluetta enimmäkseen (voit valita useita, alleviivaa sinulle tärkein): 

□ ulkoiluun / yleiseen virkistykseen 

□ kalastukseen 

□ metsästykseen 

□ lintuharrastukseen tai muuhun erityiseen luontoharrastukseen 

□ elinkeinon harjoittamiseen (esim. maanviljelys) 

 

1. Mikä on hyvää ja arvokasta Haapajärvessä? 
 
 
2. Mikä on huonoa Haapajärven nykytilassa? 
 
 
3. Mitkä ovat suurimpia uhkia alueen luontoarvoille? 
 
 
4. Mitkä ovat suurimpia haittoja/esteitä alueen virkistyskäytölle? 
 
 
5. Millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä alueen luonnonsuojelullisen arvon 
parantamiseksi? 
 
 
6. Millaisia keinoja toivoisit virkistyskäytön kehittämiseksi ja ohjaamiseksi? 

http://www.novaforms.fi/lomakkeet/73/lomake.html
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Rannan omistaja: jos haluaisit tehdä ruoppausta rannallasi, kerro mahdollisimman 
tarkasti paikka (esim. kiinteistötunnus), jossa haluaisit ruopata. Voit liittää vastaukseen 
myös erillisen kartan. 
 
 
7. Muita terveisiä suunnittelijoille: 
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